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O Relatório do Desenvolvimento Humano 
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Globais publicados pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desde 
1990, como uma análise independente e 
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de investigação e de artigos de opinião e 
análise sobre o desenvolvimento humano 
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A capa tem como objetivo projetar a sensação de 
incerteza que perturba vidas em todo o mundo.
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Prefácio

Estamos a viver tempos incertos. A pandemia de Covid-19, 
agora no seu terceiro ano, continua a produzir novas variantes. 
A guerra na Ucrânia ecoa em todo o globo, causando um sofri-
mento humano imenso, incluindo uma crise de custo de vida. 
As catástrofes climáticas e ecológicas são uma ameaça diária. 

É assaz sedutor ver as crises como uma situação pon-
tual, esperando naturalmente por um regresso ao normal. 
Contudo, esconder o último incêndio ou alimentar o último 
demagogo será um jogo impossível de ganhar a menos que 
nos consciencializemos de que o mundo está a mudar pro-
fundamente. Não é possível voltar atrás. 

Os níveis de incerteza estão a aumentar e a interagir para per-
turbar as nossas vidas de formas sem precedentes. Já enfrentá-
mos doenças, guerras e disrupções ambientais no passado. Mas 
a confluência das desestabilizadoras pressões planetárias com 
o crescimento das desigualdades, as profundas transformações 
sociais para aliviar essas pressões e a polarização generalizada 
apresentam fontes novas, complexas e interativas de incerteza 
para o mundo e para todos os que o habitam.

É o novo normal. Compreender e dar resposta são os objeti-
vos do Relatório do Desenvolvimento Humano de 2021/2022, 
Tempos incertos, vidas instáveis: a construir o nosso futuro 
num mundo em transformação. Encerra uma trilogia de Re-
latórios que começa com o Relatório de 2019 sobre as desi-
gualdades, seguido do Relatório de 2020 sobre os riscos do 
Antropoceno, onde a Humanidade se tornou uma das princi-
pais forças motrizes das perigosas mudanças planetárias.

Há trinta e dois anos, o primeiro Relatório do Desenvol-
vimento Humano declarou corajosamente que: “as pessoas 
são a verdadeira riqueza das nações”. Esta poderosa afirma-
ção guiou a PNUD e os seus Relatórios do Desenvolvimento 
Humano desde então, com as suas mensagens e significados 
a ganharem contornos mais complexos ao longo do tempo. 

Atualmente, um pouco por todo o mundo, as pessoas 
referem sentir-se cada vez mais inseguras. O Relatório Es-
pecial sobre a Segurança Humana do PNUD, divulgado no 
início deste ano, revela que seis em cada sete pessoas em 
todo o mundo se sentem inseguras sobre diversos aspetos 
das suas vidas, mesmo antes da pandemia de Covid-19.

É de admirar, então, que muitas nações estejam a desconjun-
tar-se sob a tensão da polarização, do extremismo político e da 
demagogia, todas sobrecarregadas pelos meios de comunica-
ção social, inteligência artificial e outras tecnologias poderosas?

Ou que, numa espantosa inversão de apenas uma déca-
da, o recuo democrático dos países se tenha tornado a regra 
e não a exceção?

Ou que, numa primeira fase surpreendente, o valor do Índi-
ce de Desenvolvimento Humano global diminuiu durante dois 
anos consecutivos, na sequência da pandemia de Covid-19?

As pessoas são a verdadeira riqueza das nações, media-
das através das nossas relações com os governos, o habitat 
natural e uns com os outros. Cada nova crise relembra-nos 
que quando as capacidades, escolhas e esperanças das 
pessoas de futuro se sentem goradas, o bem-estar das na-
ções e do planeta é o dano colateral.

Imaginemos o inverso: como seriam as nações e o planeta 
se ampliássemos o desenvolvimento humano, incluindo a 
agência e as liberdades das pessoas. Seria um mundo onde 
a criatividade é libertada para redefinirmos o futuro, para re-
novarmos e adaptarmos as instituições, para criarmos novas 
histórias sobre quem somos e o que valorizamos. Não seria 
apenas uma forma de estar agradável, mas imprescindível 
num mundo em contínuo e imprevisível movimento.

Vislumbrámos o que é possível com a pandemia de Covid-19. 
Um conjunto de novas vacinas, incluindo algumas baseadas em 
tecnologia revolucionária, salvaram cerca de 20 milhões de vidas 
num ano. É necessário refletir sobre esse feito extraordinário nos 
anais da humanidade. Igualmente extraordinário é o número de 
vidas desnecessariamente perdidas, especialmente em países de 
baixo e médio rendimento, devido ao acesso altamente desigual às 
vacinas. A pandemia foi uma lembrança dolorosa de como as que-
bras de confiança e de cooperação – entre e dentro das nações – 
constrangem insensatamente o que podemos alcançar juntos.

O herói e o vilão na história atual de incerteza são um só: 
a escolha humana. É demasiado fácil encorajar as pessoas a 
procurar por sinais de esperança ou afirmar que o copo está 
meio cheio em vez de meio vazio, pois nem todas as escolhas 
são iguais. Alguns, – sem dúvida os mais importantes para o 
destino da nossa espécie – são impulsionados pela inércia ins-
titucional e cultural, construídas ao longo de várias gerações.

O Relatório deste ano convida-nos a olhar atentamente 
para suposições demasiado simplistas e rígidas sobre a 
tomada de decisões. As instituições assumem a confusão 
das pessoas: as nossas emoções, os nossos preconceitos, o 
nosso sentido de pertença, por nossa conta e risco.

Tal como com os seus predecessores, o Relatório também 
desafia as noções convencionais de “progresso”, que têm 
assentado em compromissos e trocas desvantajosas. Gan-
hos em algumas áreas, como em anos de escolaridade ou 
esperança de vida, não compensam as perdas noutras, co-
mo no sentido de controlo das pessoas sobre as suas vidas. 
De igual modo, também não podemos disfrutar da riqueza 
material à custa da saúde planetária.

O Relatório posiciona firmemente o desenvolvimento hu-
mano não apenas como um objetivo, mas como um meio pa-
ra um caminho a seguir em tempos incertos, recordando que 
as pessoas – em toda a sua complexidade, a sua diversidade, 
a sua criatividade – são a verdadeira riqueza das nações.

Achim Steiner 
Administrador 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
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Vivemos num mundo onde as preocupações são a nota 
dominante. A pandemia Covid-19 em curso, que pro-
vocou atrasos no desenvolvimento humano em quase 
todos os países e continua a provocar variações impre-
visíveis; a guerra na Ucrânia e noutros locais, mais sofri-
mento humano no meio de uma ordem geopolítica em 
mutação e de um sistema multilateral repleto de ten-
sões; temperaturas recorde, incêndios e tempestades, 
cada um uma campainha de alarme dos sistemas pla-
netários cada vez mais desequilibrados; crises agudas 
estão a dar lugar a uma incerteza crónica e estratificada 
à escala mundial, contribuindo para um quadro de tem-
pos incertos e vidas instáveis.

A incerteza não é algo de novo. Há muito que a Hu-
manidade se preocupa com pragas e epidemias, violên-
cia e guerra, inundações e secas. Se é verdade que várias 
sociedades foram subjugadas por essas circunstâncias, 
um igual número de sociedades aceitou essas realidades 
emergentes e inquietantes e encontrou formas inteli-
gentes de prosperar. Não existem inevitabilidades, ape-
nas duras incógnitas. A melhor resposta é uma aposta 
reforçada no desenvolvimento humano, procurando de-
sencadear as capacidades criativas e cooperativas que, 
aliás, integram a essência da Humanidade.

Novos níveis de incertezas estão a interagir para cria-
rem novos géneros de incerteza – um novo complexo 
de incerteza – nunca vistos na história da Humanida-
de (figura 1). Além da incerteza quotidiana, enfrentada 
pelas pessoas desde tempos imemoriais, navegamos 

agora águas desconhecidas, apanhados em três voláteis 
contracorrentes:
• As perigosas mudanças planetárias do Antropoceno.1

• A procura de amplas transformações sociais a par da 
Revolução Industrial.

• Os imprevistos e vacilações das sociedades 
polarizadas.
Navegar neste novo complexo de incerteza torna-se, 

ainda, mais difícil em virtude das privações persisten-
tes e das desigualdades no desenvolvimento humano. 
A última década colocou – finalmente – a desigualdade 
sob os holofotes. Contudo, as formas como as desigual-
dades e a incerteza contribuem para a insegurança – e 
vice-versa – não têm tido o mesmo foco. A variação nas 
oportunidades e no resultado entre e dentro das nações 
é espelhada pela – e interage com – a volatilidade viven-
ciada pelas pessoas no decurso das suas vidas. A ques-
tão complexifica-se quando assistimos a uma ordem 
geopolítica em curso, que paralisa um sistema multila-
teral concebido para o pós-guerra (não para o pós-mi-
lénio) desafios e ruturas causados por puros interesses 
nacionais.

A pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia são 
manifestações devastadoras do complexo de incerteza 
que assola os dias de hoje. Cada uma delas expões os 
limites e as brechas na atual governação global. Cada 
uma delas tem atacado as cadeias de abastecimento 
globais, aumentando a volatilidade dos preços da ener-
gia, dos fertilizantes, das mercadorias e de outros bens. 

Figura 1 Um novo complexo de incerteza está a emergir
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enfrentaram

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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Contudo, é a sua interação que, à data do presente rela-
tório, está a transformar esses choques numa catástrofe 
mundial iminente. Devido à confluência da guerra, da 
pandemia e do aumento das temperaturas, o Secretário-
-Geral das Nações Unidas António Guterres tem alerta-
do repetidamente para uma prolongada crise alimentar 
mundial.2 Milhares de milhões de pessoas enfrentam a 
maior crise de custo de vida numa geração.3 Milhares de 
milhões já se debatem com a insegurança alimentar,4 
devido, em grande parte, às desigualdades de riqueza e 
poder que determinam os direitos à alimentação. Estes 
serão mais gravemente afetados por uma crise alimen-
tar mundial.

As crises mundiais têm vindo a suceder-se: a crise 
financeira, a crise climática mundial em curso e a pan-
demia de Covid-19, uma crise alimentar mundial emi-
nente. Existe uma sensação incómoda de que qualquer 
controlo que tenhamos sobre as nossas vidas está a es-
capar-nos, que as normas e instituições em que costu-
mávamos confiar para a estabilidade e prosperidade 
não estão a corresponder às necessidades que advêm 
do atual complexo de incerteza. Sentimentos de insegu-
rança estão a aumentar em todo o globo, uma tendência 
que se verifica há, pelo menos, uma década e que pre-
cede largamente a pandemia de Covid-19, bem como a 
consequente espiral descendente no desenvolvimento 
humano mundial (figura 2).

Mesmo antes da pandemia de Covid-19, 6 em cada 7 
pessoas a nível mundial sentiam-se inseguras.5 Isto num 
cenário de incrível progresso mundial (não obstante os 
impactos da pandemia de Covid-19) a longo prazo sobre 
as medidas convencionais de bem-estar, incluindo em 
muitas das métricas do desenvolvimento humano segui-
das pelo Relatório do Desenvolvimento Humano. O que 
está a acontecer? Como é que a grande lente do desen-
volvimento humano nos pode ajudar a compreender e 
a responder a este aparente paradoxo de um progresso 
com insegurança? Questões como esta dinamizam o Re-
latório deste ano (caixa 1).

Uma das frustrantes ironias do Antropoceno é que, 
embora tenhamos mais poder para influenciar o nosso 
futuro, não temos necessariamente mais controlo sobre 
este. Desde a crise climática até às alterações tecnológi-
cas de grande alcance, outras importantes forças – mui-
tas da nossa própria lavra – estão a expandir o conjunto 
de resultados possíveis, alguns desconhecidos, decor-
rentes de qualquer ação. Para muitos, passar do ponto 
A ao ponto B nas suas vidas e nas suas comunidades é 
pouco claro, inseguro e duro, tornando-se ainda mais 
duro quando as desigualdades persistentes, a polariza-
ção e a demagogia dificultam um acordo relativamente 
ao que é realmente o ponto B e como iniciar a marcha 
para lá chegar.

Figura 2 O valor do Índice de Desenvolvimento Humano mundial diminuiu dois anos consecutivos, apagando 
os ganhos do quinquénio anterior
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Nem tudo está bem, mas nem tudo está perdido. Po-
líticas que se foquem nos Três I’s (investment, insuran-
ce e innovation), investimento, proteção e inovação, 
contribuirão para ajudar as pessoas a navegar no novo 
complexo de incerteza e, ainda assim, prosperar (ver 
capítulo 6).
• O Investimento, desde as energias renováveis à pre-

paração para pandemias e perigos naturais extremos, 
aliviará as pressões planetárias e preparará as socie-
dades para melhor enfrentarem os choques globais. 
Considerando os avanços da sismologia, a ciência 
dos tsunamis e a redução dos riscos de catástrofe que 
se seguiram ao tsunami de 2004 no Oceano Índico,6 
dir-se-á que investimentos inteligentes e práticos 
compensam.

• A Proteção também contribui para salvaguardar as 
pessoas das contingências de um mundo incerto. 
O aumento global da proteção social na sequência 
da pandemia de Covid-19 fez exatamente isso, ao 
mesmo tempo que sublinhava a pouca cobertura da 
segurança social existente e quanto ainda está por 
fazer. Os investimentos em serviços universais bá-
sicos como a saúde e a educação também têm uma 
função seguradora.

• A Inovação nas suas muitas formas – tecnológica, 
económica, cultural – será vital na resposta aos de-
safios incertos e desconhecidos que a humanidade 
enfrentará. Apesar de a inovação ser um tema que diz 

respeito a toda a sociedade, aos governos compete a 
criação dos incentivos políticos certos para a inovação 
inclusiva, mas também tornarem-se parceiros ativos 
em todo o processo.
Os pressupostos subjacentes às instituições que de-

senvolvem e implementam políticas a diversos níveis 
são ainda mais complexos. Pressupostos sobre como as 
pessoas tomam decisões são frequentemente excessi-
vamente simplificados. O predomínio dessas assunções 
tem ocasionado um conjunto mais restrito de opções 
políticas do que o necessário para navegar no novo com-
plexo de incerteza (ver capítulo 3). O alargamento do 
conjunto de opções políticas tem como ponto de parti-
da o reconhecimento dos diversos enviesamentos cogni-
tivos e inconsistências que caraterizam a nossa tomada 
de decisões. Além disso, o que decidimos está frequen-
temente arraigado no que valorizamos. O que nós valo-
rizamos, por sua vez, está enraizado no nosso contexto 
social, ou seja, é contextual, maleável. Analisar a inuti-
lidade de certas inércias sociais e a experimentação de 
novas narrativas devem integrar o conjunto de instru-
mentos que sirvam como uma ferramenta para o futuro 
(ver capítulo 3).

O mesmo se aplica à tecnologia. É verdade, a tec-
nologia é mais uma espada de dois gumes do que uma 
solução mágica. As tecnologias de combustão de com-
bustíveis fósseis estão a aquecer o planeta enquanto a 
fusão nuclear promete encapsular o sol, inaugurando 
uma nova era de energia limpa e sem limites. Com cada 
pesquisa na Internet, retweet e like, as nossas pegadas 
digitais geram mais dados do que nunca, mas lutamos 
para usá-los para o bem comum, ao passo que outros 
usam-nos deliberadamente de forma indevida. Numa 
luta voraz pelo acesso a um maior número de dados, os 
gigantes da tecnologia estão a concentrar nas suas mãos 
cada vez mais poder sobre as nossas vidas. Na nossa opi-
nião, é mais importante desviar a tecnologia proposita-
damente para soluções inclusivas, soluções criativas que 
permitam desafiar o antigo e o novo, em vez de a trans-
formar numa espécie de elefante numa loja de porcela-
na. Precisamos de tecnologias que aumentem o trabalho 
em vez de o diminuir, que interfiram de forma seletiva 
em vez de indiscriminadamente (ver capítulo 4).

À medida que avançamos neste novo complexo de in-
certeza, surgem desafios desconhecidos; mais pergun-
tas difíceis sem respostas fáceis, mais oportunidades de 
retrocesso dentro das fronteiras que se demonstraram 
tão porosas para o clima e a tecnologia como no caso 
da pandemia provocada pela Covid-19. Se a pandemia é 
vista como um teste a como navegamos no nosso futu-
ro comum e global, então precisamos de aprender com 
esta, com o bem e com o mal, para descobrir como fazer 
melhor, muito melhor.

Caixa 1 O Relatório do Desenvolvimento Humano de 
2021/2022 amplia os debates de Relatórios anteriores

Como compreender e navegar o complexo de incerteza 
dos dias de hoje, guiados pelo Antropoceno, através de 
uma transformação social propositada e da intensificação 
da polarização, é o tópico do Relatório do Desenvolvi-
mento Humano deste ano. Ao longo da última década 
tem sido dada particular atenção – com razão – às 
desigualdades. De facto, as desigualdades e as suas 
dimensões emergentes foram o foco do Relatório do 
Desenvolvimento Humano de 2019,1 transitando para o 
Relatório do ano seguinte sobre as pressões socioecoló-
gicas do Antropoceno.2 As variações nas oportunidades 
e nos resultados entre e dentro das nações também se 
refletem nas vidas das pessoas, dando origem a mais e 
novas formas de insegurança, que foram exploradas no 
Relatório Especial sobre Segurança Humana do Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento no início 
deste ano.3 O Relatório do Desenvolvimento Humano de 
2021/2022 agrega e estende estas discussões sobre o 
tema da incerteza: como a realidade está a mudar, o que 
significa para o desenvolvimento humano e como pode-
mos evoluir em face disso.

Notas
1. PNUD 2019. 2. PNUD 2020a. 3. PNUD 2022b.
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A pandemia de Covid-19 é uma 
janela para uma nova realidade

Atualmente, no seu terceiro ano, a pandemia de 
Covid-19 causou um terrível impacto nas vidas e nos 
meios de subsistência por todo o mundo. É mais do que 
um longo desvio do normal; é uma janela para uma nova 
realidade, um doloroso vislumbre de profundas e em-
blemáticas contradições, que expõe uma confluência de 
fragilidades.

Por um lado, um feito impressionante da ciência mo-
derna: o desenvolvimento de vacinas seguras e efica-
zes contra um novo vírus em menos de um ano. Tendo 
salvado dezenas, talvez centenas, de milhões de vidas 
durante o século passado, especialmente de crianças, 
as vacinas continuam a ser uma das maiores inovações 

tecnológicas da humanidade, com a melhor relação 
custo-eficácia de sempre.7 A série de vacinas contra a 
Covid-19 não é exceção. Só em 2021, os programas de 
vacinação Covid-19 evitaram quase 20 milhões de mor-
tes8 É uma lição do poder da tecnologia para transformar 
vidas de forma positiva, numa época em que abundam 
os exemplos de como a tecnologia pode fazer exatamen-
te o oposto.

No entanto, o acesso às vacinas contra a Covid-19 
permanece terrivelmente baixo ou praticamente ine-
xistente em muitos países com um baixo rendimento 
(figura 3), especialmente em África, que tiveram taxas 
de mortalidade por infeção específica da idade duas 
vezes superiores às dos países com elevados rendimen-
tos.9 O acesso a zonas rurais com cadeias de frio mais 
fracas e menos profissionais de saúde continua a ser 
um desafio. Entretanto, a adoção de vacinas em muitos 

Figura 3 O acesso dos países às vacinas Covid-19 continua a ser altamente desigual

Países de elevado rendimento

3 em cada 4 pessoas ou 72% foram vacinadas com pelo menos uma dose 
a partir de 27 de julho de 2022

Países de baixo rendimento

1 em cada 5 pessoas ou 21% foram vacinadas com pelo menos uma dose a 
partir de 27 de julho de 2022

Fonte: Painel global para a equidade das vacinas (https://data.undp.org/vaccine-equity/), acedido em 27 de julho de 2022.
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países mais ricos estagnou, em parte devido a dispu-
tas desconcertantes sobre vacinas em geral.10 A última 
etapa do processo é sempre a mais difícil de percorrer 
em todos os países.

O acesso desigual, feito de forma injusta, às vaci-
nas Covid-19 é uma das muitas desigualdades que 
marcaram toda a pandemia. De facto, essas desigual-
dades contribuíram para alimentar a sua propagação. 
Os grupos com maior probabilidade de serem deixa-
dos para trás, uma vez mais, suportaram o fardo das 
suas fragilidades sanitárias e económicas. Mulheres 
e raparigas assumiram ainda mais responsabilidades 
domésticas e de prestação de cuidados, enquanto a 
violência contra estas se agravou (ver capítulo 2).11 As 
clivagens digitais pré-existentes aumentaram as de-
sigualdades no acesso e qualidade da educação das 
crianças.12 Há, aliás, quem tema uma “geração perdi-
da” de alunos.13

A pandemia de Covid-19 gerou perguntas sem respos-
tas fáceis em todo o globo, entre elas a mais importante: 
Quando é que “termina”? As respostas têm-se revelado 
fugazes, muitas vezes frustradas pelo aumento de casos 
ou pelo estabelecimento de novas restrições, forçando-
-nos a voltar à estaca zero. As cadeias de abastecimento 
mundiais permanecem teimosamente atadas, contri-
buindo para a inflação na generalidade dos países e, 
em alguns, com taxas inimagináveis durante décadas.14 
As implicações das intervenções monetárias e fiscais, 
sem precedentes, destinadas a salvar as economias de-
vastadas, muitas ainda marcadas pela crise financeira 
mundial, permanecem em larga medida incertas. Estes 
acontecimentos desenrolam-se diante de nós em tempo 
real e a par de tensões geopolíticas crescentes. A pande-
mia é mais do que um vírus, e simplesmente ainda não 
“terminou.”

Com vagas sucessivas, que têm apanhado os países 
desprevenidos vezes sem conta, a contínua mutabili-
dade e o balanço dos confinamentos, a pandemia de 
Covid-19 e as suas reviravoltas aparentemente inter-
mináveis têm, talvez acima de tudo, inveterado um 
clima de incerteza e inquietação persistente. E esta é 
apenas uma pandemia, que surgiu aparentemente do 
nada, como um fantasma que não pode ser exorciza-
do. Fomos há muito avisados sobre a ameaça de novos 
patogénicos respiratórios15 e, à medida que avança-
mos para o Antropoceno, fomos avisados de que have-
rá mais.

Um novo complexo de 
incerteza está a emergir

Os impactos da pandemia de Covid-19 nas economias 
são insignificantes quando comparados com as con-
vulsões esperadas pelo poder das novas tecnologias e 
os perigos e transformações que estas representam. 
O que é que são os investimentos na educação e nas 

competências das pessoas – uma parte essencial do de-
senvolvimento humano – perante o ritmo desorientador 
das mudanças tecnológicas, incluindo a automatização 
e a inteligência artificial? Ou face a transições de ener-
gia deliberadas e necessárias que reestruturariam as so-
ciedades? Mais amplamente, no meio de padrões sem 
precedentes de perigosas mudanças planetárias, que ca-
pacidades importam e de que forma?

“Os impactos da pandemia de Covid-19 
nas economias são insignificantes quando 
comparados com as convulsões esperadas 
pelo poder das novas tecnologias e os perigos 
e transformações que estas representam

Nos últimos anos, viram-se mais recordes de tempe-
ratura, incêndios e tempestades em todo o mundo, lem-
bretes alarmantes de que a crise climática avança, a par 
com outras mudanças a nível planetário provocadas pelo 
Antropoceno. O colapso da biodiversidade é uma delas. 
Mais de 1 milhão de espécies vegetais e animais enfren-
tam a extinção.16 Por muito que a pandemia de Covid-19 
nos tenha apanhado de surpresa, impreparados e atrapa-
lhados na procura de um rumo, temos ainda menos ideia 
de como viver num mundo sem, digamos, uma abun-
dância de insetos. Trata-se de uma realidade que nunca 
se verificou em aproximadamente 500 milhões de anos, 
desde que apareceram as primeiras plantas terrestres do 
mundo. Isto não é uma coincidência. Sem abundância 
de insetos polinizadores, enfrentamos o intrigante de-
safio de cultivar alimentos e outros produtos agrícolas à 
escala.

As sociedades humanas e os sistemas ecológicos há 
muito que se influenciam – e se surpreendem – entre 
si, mas não à escala e velocidade do Antropoceno. Os 
seres humanos estão agora a moldar as trajetórias pla-
netárias,17 e a mudança dramática dos níveis basais – das 
temperaturas globais às diversidades de espécies – estão 
a alterar o quadro fundamental de referência sob o qual 
os seres humanos têm vivido durante milénios. É como 
se o chão debaixo dos nossos pés estivesse a mudar, in-
troduzindo um novo tipo de incerteza planetária para a 
qual não dispomos de um verdadeiro guia.

Os ciclos de material, por exemplo, foram quebrados. 
Pela primeira vez na história, materiais fabricados pelo 
homem, tais como betão e asfalto, superam a biomassa 
da Terra. Os microplásticos estão agora por todo o lado: 
em manchas de lixo do tamanho de um país no oceano, 
em florestas protegidas e em montanhas distantes, bem 
como nos pulmões e sangue das pessoas.18 O branquea-
mento em massa do coral é agora comum em vez de 
extraordinário.19

O último Relatório do Painel Internacional sobre Al-
terações Climáticas é um “código vermelho para a hu-
manidade.”20 Enquanto ainda temos a possibilidade 
de prevenir o aquecimento global excessivo e evitar os 
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piores cenários, espera-se que as mudanças induzidas 
pelo homem no nosso sistema planetário continuem no 
futuro. Em essência, à medida que a ciência avançou, os 
modelos estão, com melhor precisão do que antes, a pre-
ver maior volatilidade.21

Qualquer uma das rápidas mudanças do Antropo-
ceno, a nível planetário, induzidas pelo homem, seria 
por si só suficiente para injetar novas incertezas assus-
tadoras no destino não só de indivíduos, comunidades 
ou mesmo nações, mas de toda a humanidade. Recor-
demos somente há algumas décadas quando os cloro-
fluorocarbonetos entraram na consciência global. Ou o 
inseticida conhecido como DDT antes disso. Ou a proli-
feração nuclear antes disso (e, infelizmente, ainda hoje). 
As forças induzidas pelo homem no Antropoceno não 
são atomizadas ou sequenciadas ordenadamente. Não 
são ilhas de perturbação num mar de relativa estabili-
dade. Em vez disso, são empilhados uns sobre os outros, 
interagindo e amplificando-se de formas imprevisíveis. 
Pela primeira vez na história da humanidade, as amea-
ças existenciais antropogénicas são maiores do que as 
dos riscos naturais.22

“A estratificação e as interações de riscos 
multidimensionais e a sobreposição de ameaças 
dão origem a novas dimensões de incerteza, 
se, por nenhuma outra razão que não seja as 
escolhas humanas, tiverem impactos muito 
para além das capacidades de absorção dos 
nossos sistemas socioecológicos enfraquecidos

Por este motivo, neste retrato de incerteza, o Relató-
rio não constrói cenários. Em vez disso, explora a forma 
como três novas fontes de incerteza a nível mundial se 
incrementam para criarem um novo complexo de incer-
teza que perturba vidas e arrasta o desenvolvimento hu-
mano (ver capítulo 1):
• A primeira nova incerteza está associada à perigosa 

mudança planetária do Antropoceno e à sua interação 
com as desigualdades humanas.

• A segunda é a transição, ainda que incerta, para 
novas formas de organização das sociedades in-
dustriais alegando transformações análogas às da 
transição de sociedades agrícolas para sociedades 
industriais.23

• A terceira é a intensificação da polarização política e 
social entre e dentro dos países – e das perceções erra-
das tanto acerca da informação como nos grupos – fa-
cilitada pela forma como as novas tecnologias digitais 
são frequentemente utilizadas.24

A estratificação e as interações de riscos multidimen-
sionais e a sobreposição de ameaças dão origem a novas 
dimensões de incerteza, quanto mais não seja porque 
as escolhas humanas têm impactos muito para lá da 

capacidade de absorção dos nossos sistemas socioecoló-
gicos enfraquecidos. Neste novo complexo de incerteza, 
os choques podem ampliar-se e interagir em vez de se 
dissiparem; podem propagar-se nos sistemas em vez de 
serem estabilizados por estes.

A pulsação humana dos sistemas naturais, com in-
tensidades e escalas sem precedentes, é uma das faces 
desta moeda. Por outro lado, défices sociais persisten-
tes, incluindo défices no desenvolvimento humano, tor-
nam mais difícil navegar por resultados imprevisíveis e 
diminuir, desde logo, essa pulsação. Tenha-se em conta 
a pandemia de Covid-19, que tem tanto a ver com de-
sigualdades, má liderança e desconfiança como com 
variantes e vacinas. Ou a competição pelos recursos na-
turais, que normalmente não resulta em conflito. En-
quanto os ecossistemas em tensão podem paralisar as 
queixas, as queixas tornam-se conflitos devido aos de-
sequilíbrios sociais.25 O poder político, as desigualdades 
e a marginalização contribuem mais para o conflito am-
biental do que o acesso aos recursos naturais.

A polarização política torna a situação ainda mais 
complexa (figura 4). Tem vindo a aumentar, e a incer-
teza agrava-a e é por esta agravada (ver capítulo 4). Um 
grande número de pessoas sente-se frustrado e aliena-
do dos seus sistemas políticos.26 Numa inversão de 10 
anos, o recuo democrático é agora a tendência preva-
lecente nos países,27 apesar do elevado apoio mundial 
à democracia. Os conflitos armados estão também a 
aumentar, especialmente fora dos chamados contex-
tos frágeis.28 Pela primeira vez, mais de 100 milhões de 
pessoas são deslocados à força, a maioria dentro dos 
seus próprios países.29

A conjuntura de incerteza e polarização pode ter um 
efeito paralisante, retardando a ação para contrariar as 
pressões humanas sobre o planeta. O verdadeiro pa-
radoxo do nosso tempo reside na nossa incapacidade 
de agir, apesar da crescente evidência da angústia que 
a pressão humana, a nível planetário, está a causar aos 
sistemas ecológicos e sociais. A menos que consigamos 
controlar o estado precário das realidades humanas, en-
frentamos as vicissitudes do Antropoceno com uma mão 
atada atrás das costas.

Mesmo quando funcionam corretamente, os meca-
nismos convencionais de resposta a crises e gestão de 
riscos, tais como várias formas de proteção ou de segu-
ro, não conseguem fazer frente a uma disrupção de na-
tureza interdependente e que ocorre à escala mundial. 
As respostas descoordenadas à pandemia de Covid-19 
são um bom exemplo. São necessárias novas estratégias 
para eventos extremos sincronizados a nível mundial. 
A abordagem do risco através da diversificação é difícil 
quando a volatilidade afeta todo o sistema e não apenas 
partes do mesmo. Contudo, numerosos países em todo o 
mundo têm vindo a desfazer-se firmemente da partilha 
de risco de várias formas.30 As novas formas de trabalho 
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e as suas incertezas assumiram uma crescente impor-
tância nas economias de trabalho com base na tecnolo-
gia. No conjunto, há muito que se verifica uma tendência 
crescente de insegurança.

Na realidade, essa tendência tem vindo a aumentar 
para alguns grupos mais do que para outros. Contra um 
pano de fundo de incertezas novas e interativas, as pes-
soas com poder, riqueza ou privilégio têm os meios, até 
certo ponto, para se protegerem em privado e para trans-
ferirem um maior quinhão do fardo para os demais. Os 
grupos mais suscetíveis de serem deixados para trás en-
frentam um mundo com novas e complexas incertezas 
– sendo que uma parte substancial estão direcionadas 
para si – amontoados entre a discriminação persistente 
e as violações dos direitos humanos.31 Não é só o facto de 
os furacões estarem a ficar maiores e mais mortais atra-
vés do impacto humano no ambiente; é também como 

se, através das nossas escolhas sociais, os seus caminhos 
destrutivos estivessem a ser dirigidos aos mais vulnerá-
veis de entre nós.

Sentimentos de angústia estão a aumentar 
praticamente por todo o lado

Uma análise de mais de 14 milhões de livros publicados 
nos últimos 125 anos em três línguas principais mostra 
um aumento acentuado das expressões de ansiedade e 
preocupação em muitas partes do mundo (figura 5).32 Ou-
tras investigações sobre escalas temporais mais pequenas 
relatam um aumento constante das preocupações com a 
incerteza desde 2012, muito antes do surto de Covid-19.33

Figura 4 A polarização política está a aumentar em todo o mundo
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Fonte: Adaptado de Boese e outros (2022).
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No início deste ano, o Relatório Especial sobre a 
Segurança Humana do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento encontrou níveis igualmen-
te preocupantes de perceção de segurança. Mesmo 
antes da pandemia de Covid-19, 6 em cada 7 pessoas 
a nível mundial sentiam-se inseguras.34 A perceção da 
insegurança humana é elevada em todos os grupos do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e cresceu 
mesmo em alguns países com o IDH muito elevado (fi-
gura 6). A polarização tem-se movido em simultâneo 
nos últimos anos. Em paralelo, verifica-se uma quebra 
de confiança: globalmente, menos de 30 por cento das 
pessoas pensam que a maioria das pessoas é de con-
fiança, o valor mais baixo de que há registo (ver capí-
tulo 4).

Estes e outros dados pintam um quadro confuso no 
qual as perceções das pessoas sobre as suas vidas e as 
suas sociedades contrastam fortemente com medidas 
historicamente importantes de bem-estar agregado, 
incluindo medidas multidimensionais de bem-estar 
de longa data, tais como o IDH e outros índices que 
acompanham este Relatório. Em suma, um duplo pa-
radoxo: progresso com insegurança e progresso com 
polarização.

O que está a acontecer?
Demasiadas vezes a resposta é reduzida a perguntas 

sobre se os dados ou as pessoas estão errados. Muito 
provavelmente, nenhum dos dois. Embora as pessoas 
tendam a expressar uma visão holística da sua vivência, 

as perguntas feitas sobre as suas vidas centram-se fre-
quentemente em subsistemas específicos e mensuráveis 
dessa experiência: anos de escolaridade, esperança de 
vida, rendimentos. Contudo, por mais importantes que 
estas métricas sejam – e são – não captam a totalidade 
de uma vivência. Na verdade, nunca tiveram a intenção 
de refletir o conceito completo de desenvolvimento hu-
mano, que vai muito além das realizações em matéria 
de bem-estar, como a redução da pobreza ou da fome, 
incluindo noções igualmente importantes de liberdade e 
ação, que em conjunto ampliam o leque de escolhas na 
vida das pessoas. Nem as realizações individuais captu-
ram necessariamente a coesão social e a confiança, de-
terminantes para as pessoas por direito próprio e para 
trabalharem em conjunto na prossecução de objetivos 
comuns. Em resumo, o duplo paradoxo convida a um 
olhar rigoroso às conceções limitadas de “progresso.”

O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019 
enfatizou ir além das médias para compreender a ampla 
e crescente variação nas capacidades no seio de muitos 
países. Identificou lacunas crescentes nas capacidades 
melhoradas, tais como o acesso ao ensino superior e 
a esperança de vida aos 70 anos de idade, lacunas que 
também podem ajudar a explicar a aparente descone-
xão entre o que as pessoas dizem sobre as suas vidas e 
o que medimos sobre elas. Estas não são explicações 
que se excluem mutuamente; todas são possíveis, até 
prováveis.35

Figura 5 Notícias negativas sobre o mundo atingem níveis sem precedentes
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10 RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 2021/2022



As capacidades enfrentam futuros mais voláteis ao 
mesmo tempo que se tornam cada vez mais impor-
tantes para ajudar as pessoas a navegar nas incerte-
zas sistémicas de uma nova época. Obter ganhos pode 
tornar-se ainda mais difícil, assim como mantê-los. 
O recuo pode tornar-se mais repentino ou comum 
ou ambos; isso foi evidente durante a pandemia de 
Covid-19. Pela primeira vez, o valor global do IDH 
diminuiu, conduzindo o mundo de volta ao período 
imediatamente após a adoção da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris. 
Todos os anos, alguns países diferentes apresentam 
quedas nos respetivos valores de IDH, no entanto, 
90 por cento dos países viram o seu valor de IDH cair 
quer em 2020 quer em 2021 (figura 7), excedendo 
largamente o verificado na sequência da crise finan-
ceira mundial. O ano passado assistiu a alguma recu-
peração a nível mundial, mas foi parcial e desigual: a 
maioria dos países com IDH muito elevado registou 
melhorias, enquanto a maioria dos restantes registou 
declínios contínuos (figura 8).

O objetivo do desenvolvimento humano é ajudar as 
pessoas a levarem vidas que valorizam, expandindo 
as suas capacidades, que vão além das conquistas de 
bem-estar para incluir a agência e as liberdades. Se a 
incerteza forma nuvens de tempestade sobre todos os 

aspetos do desenvolvimento humano, então lança re-
lâmpagos sobre a ideia de agência. Pode retirar poder. 
As escolhas medeiam a tradução dos nossos valores 
e compromissos em realizações, mas a ideia de esco-
lha torna-se cada vez mais abstrata, por muito educa-
dos ou saudáveis que sejamos, se duvidarmos que as 
escolhas que fazemos produzirão os resultados que 
desejamos. Perder o controlo cuja perceção foi adqui-
rida quando comparado com nunca o ter tido tem as 
suas próprias consequências negativas, tal como os 
efeitos colaterais: uma tendência para identificar cul-
pados ou vilões, uma desconfiança nas instituições e 
elites, maior insularidade, nacionalismo e discórdia 
social. A incerteza pode contribuir para exacerbar 
uma mistura tóxica.

A tecnologia é uma espada de dois gumes

O poder das novas tecnologias potencia, ainda mais, 
esse exacerbamento. Desde as notícias, produtos e 
anúncios que nos servem até às relações que construí-
mos online e na vida real, cada vez mais as nossas vidas 
estão a ser determinadas por algoritmos e, em parti-
cular, pela inteligência artificial. Para as pessoas que 

Figura 6 A perceção da insegurança humana está a aumentar na maior parte dos países, mesmo em alguns 
países com o Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado
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estão online, cada aspeto das suas vidas transforma-se 
em dados comercializáveis, levantado questões preo-
cupantes acerca de quem tem acesso a que informação 
– especialmente se estiver em causa informação pessoal 
sensível – e como está a ser comercializada.36

O político, comercial e pessoal misturam-se nos 
meios de comunicação social, repletos de ruidosas câ-
maras de eco porque atraem olhares, o que por sua vez 

atrai publicidade e outras receitas. Pelo menos metade 
do ruído online é proveniente de programas concebidos 
para agitar as hostes.37 A desinformação move-se mais 
depressa e vai mais longe do que a informação que foi 
sujeita a um escrutínio fundamentado, semeando des-
confiança e avivando, talvez o mais grave tipo de incer-
teza: não saber distinguir entre os dois. Fazer a distinção 
vai além do objetivismo claro ou da dependência de um 

Figura 7 Os declínios recentes do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) encontram-se generalizados, com 
mais de 90 por cento dos países a sofrer um declínio em 2020 ou 2021
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Figura 8 Quase todos os países registaram inversões no desenvolvimento humano no primeiro ano da 
pandemia de Covid-19, a maioria dos países com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo, médio e 
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conjunto de factos universais, científicos ou outros. O 
raciocínio motivado, no qual as pessoas selecionam fac-
tos, peritos e outras fontes de informação fidedignas que 
confirmam as suas crenças já existentes, está dissemina-
do por todos os espetros políticos e níveis de educação 
(ver capítulo 3). A polarização pode assumir formas pe-
rigosas quando diferentes grupos operam com conjuntos 
de factos e, portanto, realidades totalmente diferentes, 
especialmente quando essas realidades estão ligadas 
a identidades de grupo. As tecnologias transformam 
então meros desentendimentos em batalhas campais 
pela sobrevivência (ver capítulo 4).

Dadas as formas como a utilização da tecnologia tem 
um impacto negativo a nível social, os seus efeitos noci-
vos a nível comunitário e individual também não cons-
tituem uma surpresa. Como está presente em tantas 
partes das nossa vidas, a tecnologia é uma espada de 
dois gumes. A inteligência artificial irá criar e destruir ta-
refas, provocando disrupção. A biologia sintética expan-
de fronteiras na saúde e na medicina ao mesmo tempo 
que levanta questões fundamentais acerca do que signi-
fica ser humano. Desde a invenção da escrita à prensa de 
impressão de Gutenberg até às primeiras transmissões 
de rádio de Marconi, as tecnologias têm vindo a ligar as 
pessoas cada vez mais rapidamente de novas maneiras, 
sendo que hoje em dia isso ocorre de forma instantânea 
e através de longas distâncias. Atualmente, a telemedi-
cina é especialmente valiosa nas zonas rurais ligadas di-
gitalmente e tem sido vital para a saúde mental e física 
durante a pandemia.38

Ao mesmo tempo, de forma paradoxal, a tecnologia 
pode isolar. Verificou-se que a utilização da Internet re-
duziu a interação offline, a participação política e várias 
formas de envolvimento cívico e cultural.39 As conse-
quências de substituição do digital pelo real são com-
plexas e serão ainda mais quando os mundos virtuais – o 
metaverso – ocuparem mais espaço. A ciberperseguição 
é um problema nas redes sociais. As multidões zangadas 
do Twitter, mobilizadas por vezes pela desinformação, 
podem digitalmente colocar alcatrão e penas em al-
guém mais rapidamente do que na vida real. Por vezes, 
isso traduz-se em violência na vida real ou em política da 
vida real. O vício digital é uma preocupação real. As re-
compensas aleatórias sob a forma de likes no Instagram 
ou no TikTok ou a adrenalina do clickbait são essencial-
mente truques cognitivos que estão no centro da maioria 
dos casinos da vida real (ver capítulo 2).40

O bem-estar mental está a ser atacado

O bem-estar mental é um assunto importante e comple-
xo a nível mundial, sem qualquer condutor, tecnológico 
ou outro. A angústia mental, cuja prevenção é um aspeto 

crítico do bem-estar mental global, é agravado por in-
certezas e inseguranças de todas as faixas: por grandes 
fenómenos antropocénicos, tais como as alterações 
climáticas; por flagelos antigos de discriminação, ex-
clusão, conflito e violência; e por participantes relativa-
mente mais recentes, tais como as redes sociais e outras 
tecnologias.

 Espera-se que as incertezas do Antropoceno prejudi-
quem o bem-estar mental das pessoas através de quatro 
vias principais: eventos traumatizantes, doenças físicas, 
ansiedade climática geral e insegurança alimentar (ver 
capítulo 2). Os efeitos que estes e outros percursos têm 
sobre as crianças em particular são profundos, alterando 
o desenvolvimento do cérebro e do corpo, especialmente 
em famílias com níveis sociais mais baixos, diminuindo 
potencialmente o que as crianças podem alcançar no de-
curso da sua vida. O Relatório do Desenvolvimento Hu-
mano de 2019 explorou a forma como as desigualdades 
ao nível do desenvolvimento humano se perpetuam ao 
longo das gerações;41 não é difícil ver como a confluên-
cia de angústia mental, desigualdade e insegurança fo-
mentam um ciclo intergeracional igualmente prejudicial 
que constitui um entrave ao desenvolvimento humano.

“ Espera-se que as incertezas do Antropoceno 
prejudiquem o bem-estar mental das pessoas 
através de quatro vias principais: eventos 
traumatizantes, doenças físicas, ansiedade 
climática geral e insegurança alimentar

A violência, até mesmo a ameaça de violência, na sua 
incerteza, é o principal fator de angústia mental. Al-
guns sobreviventes e testemunhas de violência sofrem 
traumas – que se não forem tratados adequadamente 
podem evoluir para transtorno de stress pós-traumático, 
entre outras condições crónicas de saúde – que podem 
ser determinantes no conjunto de escolhas de que dis-
põem. A violência pode ser direcionada para uma pessoa 
ou grupo de pessoas, mas afeta todos no seu raio de al-
cance. Até mesmo os perpetradores de violência podem 
sofrer traumas devido ao cenário violento que frequen-
temente os rodeia, como acontece com o crime organi-
zado ou a violência de grupo.42

As perdas resultantes de violência estendem-se muito 
para lá de lesões ou traumas físicos, mentais e emocio-
nais diretos. A violência pode causar e exacerbar todo o 
tipo de inseguranças – alimentares, económicas, entre 
outras – que são, por si só, as principais forças motrizes 
da angústia mental. Diversos tipos de violência, desde a 
violência intrapessoal ao crime organizado e ao conflito 
armado, minam perniciosamente a confiança nas pes-
soas (nas que conhecemos e nas que não conhecemos). 
As quebras de confiança podem gerar mais instabilida-
de, mais violência.
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“ Os distúrbios mentais pesam no 
desenvolvimento humano de muitas formas. Uma 
questão de saúde em si, estão frequentemente 
ligados a outros desafios de saúde. Podem 
impedir a frequência escolar e a aprendizagem, 
bem como a capacidade de encontrar um 
emprego e de ser plenamente produtivo. 
O estigma que com frequência acompanha 
os distúrbios mentais piora a situação

Segue-se a perda de agência devido à violência. 
A complexa interação de forças, arraigada em assi-
metrias de poder, está poderosamente em ação na 
violência dos parceiros íntimos, cujas sobreviventes 
são predominantemente mulheres e que está corre-
lacionada com alguns indicadores de dependência 
económica das mulheres (ver capítulo 2). Os canais 
de domínio a nível social e institucional podem assu-
mir formas concentradas e perversas, especialmente 
para as mulheres, crianças e pessoas idosas, atrás do 
que se pretende que sejam as paredes seguras de um 
lar, deixando as pessoas sujeitas a abusos domésticos 
com a perceção ou a realidade de não poderem esca-
par. O subsequente aprisionamento de pessoas viola 
os direitos humanos, constrange a agência e acaba 
por prejudicar a nossa capacidade coletiva de navegar 
numa nova era turbulenta.

Como tem acontecido, a pandemia de Covid-19 
é ameaçadoramente ilustrativa. Durante o primeiro 
ano da pandemia, a prevalência mundial da depres-
são e ansiedade aumentou em mais de 25 por cento.43 
As pessoas de baixos rendimentos, especialmente as 
que lutam por satisfazer necessidades básicas como 
o arrendamento e a alimentação, sofreram de forma 
desproporcionada em vários países.44 As mulheres, 
que assumiram a maior parte do trabalho adicional 
doméstico e de cuidados que surgiram durante os en-
cerramentos de escolas e os confinamentos,45 enfren-
taram uma angústia mental muito maior do que antes 
da crise.46

Os fatores de stress não precisam de atingir o nível 
de trauma globalizado para causar angústia mental. 
De facto, uma das mais graves ameaças económicas 
ao bem-estar mental parece resultar de repetidos 
choques financeiros, tais como perda de rendimen-
tos, especialmente para as pessoas pobres e para os 
homens.47 A insegurança económica – ou apenas a 
perceção dessa insegurança, mesmo que transitória – 
é um fator importante. A angústia mental é uma das 
razões pelas quais as deslocações económicas, seja da 
globalização ou automatização ou da eliminação gra-
dual dos combustíveis fósseis, acarretam alguns gran-
des riscos subvalorizados.

Os distúrbios mentais, tais como o transtorno de 
stress pós-traumático e a depressão, podem desen-
volver-se quando a angústia mental é grave e não é 

tratada. Quase mil milhões de pessoas, uma em cada 
oito de nós, vive com um distúrbio mental,48 forne-
cendo uma estimativa por baixo do problema mais 
vasto das angústias mentais. Mundialmente, os pro-
blemas de saúde mental são a causa principal de in-
capacidade.  Contudo, dos que precisam de atenção 
ou tratamento de saúde mental, apenas cerca de 10 
por cento o recebem.49 Em média, os países gastam 
menos de 2 por cento dos seus orçamentos para a 
saúde com a saúde mental.50

Os distúrbios mentais pesam no desenvolvimento 
humano de muitas formas. Uma questão de saúde em 
si, estão frequentemente ligados a outros desafios de 
saúde. Podem impedir a frequência escolar e a apren-
dizagem, bem como a capacidade de encontrar um 
emprego e de ser plenamente produtivo. O estigma 
que com frequência acompanha os distúrbios mentais 
piora a situação. Os distúrbios mentais são um desa-
fio único porque o principal instrumento para navegar 
nos desafios da vida, a mente, é precisamente aquilo 
em que as pessoas que vivem com uma perturbação 
mental podem não ser capazes de confiar. A outra 
coisa em que tendemos a confiar são as relações. Se 
estas também sofrerem, as pessoas são deixadas 
ainda mais isoladas e vulneráveis.

Transformações intencionais introduzem 
as suas próprias incertezas

O novo e atual complexo de incerteza não se refe-
re apenas às pressões planetárias do Antropoceno 
e à polarização política e social; trata-se também de 
transformações sociais intencionais que procuram 
aliviar as pressões planetárias e potenciar o potencial 
positivo das novas tecnologias (ver capítulo 1). Dos 
sistemas energéticos à produção de alimentos, pas-
sando pelos transportes, o abrandamento das pres-
sões planetárias exige mudanças fundamentais em 
grande parte do funcionamento atual do mundo. É 
um investimento necessário e extremamente com-
pensador – ética, ambiental e economicamente – mas 
vem com as suas próprias incertezas relevantes, espe-
cialmente para economias, meios de subsistência e 
orçamentos.51

As transições energéticas necessárias para en-
frentar a crise climática serão desafiantes mesmo 
nos melhores tempos. Tornam-se ainda maiores 
quando sobrepostas sobre as desigualdades e a frag-
mentação social, o rápido corte de rutura tecnoló-
gica e as perigosas mudanças planetárias. A reação 
adversa em alguns países a várias formas de tribu-
tação da energia ou de fixação do preço do carbono 
é um exemplo. Contudo, por muito bem-vindas que 
sejam as novas tecnologias de energias renováveis, 
a preços de mercado competitivos, elas têm os seus 
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próprios custos e riscos ambientais, incluindo os re-
lacionados com a exploração mineira para fornecer 
os materiais para os painéis solares e turbinas eóli-
cas mundiais.52

As pessoas preocupam-se, com razão, acerca dos 
vencedores e perdedores quando surgem grandes al-
terações no horizonte. Sim, a economia verde poderá 
acrescentar mais de 24 milhões de empregos em todo 
o mundo até 2030.53 Esta é uma oportunidade fantás-
tica para as pessoas e para o planeta. Mas estes postos 
de trabalho não estarão necessariamente nas mes-
mas regiões que estão a perder postos de trabalho à 
medida que as indústrias de combustíveis fósseis en-
cerram. Nem vão requerer as mesmas competências 
que uma economia baseada em combustíveis fósseis. 
Ninguém parece especialmente interessado numa 
fatia global maior se temer que a sua fatia esteja a 
ficar mais pequena.

Não precisamos de previsões ou livros de história 
para sabermos que as transformações sociais, por 
muito bem planeadas ou não, por muito “boas” ou 
não, podem reformular radicalmente as comunida-
des, muitas vezes de formas inesperadas, onde não 
é possível “fazer de novo” se as coisas correrem mal. 
Por todo o mundo as pessoas têm vivenciado transfor-
mações, algumas em curso, ao longo das suas vidas. 
Vêem-nas com os próprios olhos. As transformações 
em energia e materiais requeridas agora e pressagia-
das no Antropoceno provocam ainda mais convul-
sões, que alguns acreditam ser tão grandes como a 
passagem de sociedades agrícolas para sociedades 
industriais.54

Quer seja o advento da agricultura ou da Revolu-
ção Industrial, os movimentos tectónicos anteriores 
estenderam-se tipicamente através de múltiplas ge-
rações. Agora, podem acontecer numa geração, numa 
questão de anos, introduzindo uma nova espécie de 
incerteza ou preocupação. Seja através da previsão 
ou da experiência, isso irá influenciar a forma como 
as pessoas pensam e investem nas suas vidas, famílias 
e comunidades e irá responsabilizar os seus líderes. 
Estas não são razões para desistirmos de uma econo-
mia verde; não podemos dar-nos ao luxo de desistir. 
Mas se não compreendermos as ansiedades presentes 
e futuras das pessoas e não abordarmos as forças mo-
trizes subjacentes, se não construirmos confiança e a 
promessa de um futuro melhor, será ainda mais difícil 
progredirmos no sentido de transformações com pro-
pósito, justas e sustentáveis.

O resultado final do atual complexo de incerte-
za no desenvolvimento é profundo. Podemos estar 
perante um crescente desajustamento entre o que é 
necessário para navegar nas incertezas novas, inte-
ragindo com o atual estado de coisas, categorizado 
por arranjos sociais (o que fazer – em termos de po-
líticas, instituições) e os comportamentos molda-
dos pelo contexto social, cultura e narrativas (como 

fazê-lo – em termos de identidades, valores e crenças 
prevalecentes). A interação de forças, as suas escalas, 
velocidades, interligações e consequências desconhe-
cidas, tornaram os percursos de desenvolvimento si-
multaneamente muito menos óbvios e muito mais 
abertos. O que deve acontecer a seguir já não pode 
ser considerado como garantido. Uma marcha linear 
de progresso em que os países com um baixo rendi-
mento perseguem os de rendimento mais elevado é 
menos relevante. Em certo sentido, todos os países 
são países em vias de desenvolvimento, traçando jun-
tos um novo rumo planetário, independentemente de 
trabalharem em conjunto para o fazer.

“Em certo sentido, todos os países são países 
em vias de desenvolvimento, traçando juntos 
um novo rumo planetário, independentemente 
de trabalharem em conjunto para o fazer

A questão já não é simplesmente como alguns paí-
ses passam do ponto A para o ponto B; em vez disso, é 
como todos os países começam a deslocar-se de onde 
quer que estejam para os pontos N, T ou W – ou letras 
de algum novo alfabeto – e depois corrigir o curso ao 
longo do caminho. O desenvolvimento é agora en-
carado como um processo caraterizado tanto pela 
adaptação a uma realidade desconhecida em desen-
volvimento como pela transformação propositada das 
economias e sociedades para aliviar as pressões pla-
netárias e fazer avançar a inclusão.55

Existe promessa e oportunidade na incerteza

Se a necessidade é a mãe da invenção, então as mes-
mas forças que dão origem às incertezas de hoje tam-
bém oferecem os meios para as navegar. A incerteza 
engendra a possibilidade de mudança, também para 
melhor. Considere-se a inteligência artificial, simul-
taneamente uma oportunidade e uma ameaça disrup-
tiva. O seu potencial para melhorar a mão-de-obra 
é maior do que o seu potencial para a automatizar. 
Novas tarefas, novos empregos, novas indústrias, 
todos se afiguram como uma possibilidade (figura 
9). Recordemos que a maioria dos empregos surgiu 
em parte através dos efeitos criadores de trabalho 
das novas tecnologias: cerca de 60% das pessoas nos 
Estados Unidos estão agora empregadas em cargos 
que não existiam em 1940.56 Não podemos, contu-
do, dar-nos ao luxo de ficar à espera por muito mais 
tempo. Os impactos negativos do deslocamento da 
inteligência artificial são demasiado grandes, dema-
siado prováveis e demasiado rápidos, especialmente 
se os incentivos à substituição de mão-de-obra do-
minarem o seu desenvolvimento. As políticas têm de 
ser postas em prática e as instituições têm de assumir 
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o seu papel, garantindo que a inteligência artificial é 
orientada para as pessoas e não em seu detrimento, 
de forma a desbloquear e antecipar o seu potencial de 
transformação positiva.

Já estamos a testemunhar o lado positivo da inte-
ligência artificial em muitas áreas (ver capítulo 5). 
Entre as suas muitas aplicações relacionadas com 
o clima, ajuda a modelar os impactos das alterações 
climáticas e na previsão de catástrofes. Na educação, 
pode facilitar a aprendizagem individualizada e me-
lhorar a acessibilidade. Na biologia, revolucionou a 
previsão de pregueamento de proteínas, uma enorme 
vantagem para a medicina.57

Entre as muitas consequências da pandemia de 
Covid-19, uma delas foi o aguçar da nossa imagina-
ção. Expandiu os pontos de referência para o que é 
possível (ver capítulo 5). Note-se o rápido desenvol-
vimento e distribuição em muitos, mas não em todos 
os países, de vacinas Covid-19 seguras e eficazes, al-
gumas baseadas em novas tecnologias de mRNA que 
são promissoras na prevenção e tratamento de muitas 
outras doenças. A pandemia normalizou as licenças 
por doença pagas, o distanciamento social voluntário 
e o autoisolamento, tudo importante para a nossa res-
posta a futuras pandemias.

As intervenções dos bancos centrais, a uma escala 
sem precedentes ao longo dos últimos dois anos, anu-
lam as suas intervenções, então inéditas, na sequência 

da crise financeira global cerca de uma década antes. 
A política fiscal também sofreu uma alteração radical. 
A proteção social aumentou, protegendo muitas pes-
soas de impactos ainda piores da pandemia de Covid-
19, ao mesmo tempo que fornece casos de ensaio em 
larga escala de ideias inovadoras: ligando registos na-
cionais e bases de dados para determinação de ele-
gibilidade; alargamento da cobertura a beneficiários 
anteriormente não abrangidos, tais como refugiados, 
migrantes e trabalhadores informais; e adoção de sis-
temas de verificação digital e entrega, entre outras 
medidas pioneiras.58

A sociedade civil também tem vindo a desbravar 
novos caminhos. Em muitos lugares a pandemia de 
Covid-19 galvanizou organizações da sociedade civil 
para dar respostas de emergência, em alguns casos 
assumindo novas funções.59 Em resposta ao aumento 
dos poderes governamentais de emergência, algumas 
entidades da sociedade civil têm vindo a reforçar as 
atividades de vigilância, enquanto outras fazem pres-
são para resolver os desequilíbrios sociais, económi-
cos e políticos postos a nu pela pandemia.

Como a pandemia de Covid-19 mostrou, o crescen-
te desfasamento entre o mundo tal como ele é (ou está 
a tornar-se) e as formas convencionais de compreen-
der e fazer as coisas – de tal forma que cada vez mais a 
vida carece de uma bússola ou estrutura óbvia – pode 
ser vista como uma oportunidade para inovar. Pode 

Figura 9 Existem mais possibilidades para a inteligência artificial aumentar a atividade humana do que para 
automatizar tarefas existentes

Tarefas que os 
humanos podem 

desempenhar

Tarefas 
humanas que 

podem ser 
automatizadas

Novas tarefas que os humanos 
podem desempenhar com a 

ajuda de máquinas

Nota: A figura é ilustrativa.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Brynjolfsson (2022).
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ser uma oportunidade para imaginar, experimentar 
e criar, de forma semelhante ao trabalho de um cien-
tista ou artista. As instituições existentes podem ser 
transformadas, e novas instituições podem ser cria-
das, juntamente com novos líderes, movimentos so-
ciais e normas. Tal como muitos cientistas e artistas, 
que respondem com frequência a preocupações prá-
ticas pessoais e societárias, este processo de recons-
trução contínua e criativa a todos os níveis é uma 
resposta prática ao atual complexo de incerteza. Te-
remos de encontrar formas de renovar, adaptar e criar 
instituições face às suas inevitáveis deficiências num 
mundo em que a mudança é imprevisível. Teremos de 
experimentar, de cooperar, a fim de prosperar.

Se o não fizermos – isto é, se reforçarmos o status 
quo, quando este é parte do problema, ou limitarmos 
as nossas aspirações a um “regressar à normalidade” 
– o fosso entre um mundo em mudança e um conjunto 
de normas e instituições intrincadas atingirá propor-
ções abismais. As oportunidades de inovação e boa 
liderança são sugadas pelo poder e o fascínio pelas 
receitas simples e as gratificações fáceis e imediatas 
combinam-se para agravar o problema. Existe pro-
messa e perigo na incerteza e disrupção; fazer pender 
a balança em direção à promessa, e à esperança, de-
pende de nós.

Um portefólio de perspetivas ajuda 
num mundo inquieto

Fazer pender a balança em direção à promessa exige 
que continuemos a testar as barreiras do pensamento 
convencional, para abraçar um portefólio evolutivo de 
perspetivas a partir do qual se possa desenhar, mesclar 
e combinar à medida que os contextos emergentes o 
solicitem. Por exemplo, políticas e instituições a todos 
os níveis necessitam de ir além da presunção de que as 
pessoas estão apenas, ou mesmo predominantemente, 
interessadas em si próprias (ver capítulo 3). Esta presun-
ção, apesar de extremamente relevante, não engloba a 
totalidade do comportamento humano. As suas limita-
ções foram salientadas e abordadas, pelo menos parcial-
mente, por um trabalho complementar e pioneiro em 
economia comportamental. Ainda assim, devemos pro-
curar perspetivas mais amplas no que respeita ao pro-
cesso de tomada de decisões, que considerem os papéis 
das emoções e da cultura e que explorem a forma como, 
em conjunto, as pessoas se constroem e mudam narrati-
vas impregnadas de valores sobre si próprias e sobre as 
várias comunidades a que pertencem. Por exemplo, a 
nossa relação com a natureza necessita de ser renovada, 
e as narrativas culturais são a base.

“ Para responder criativa e habilmente ao 
atual complexo de incerteza, precisamos de 
derrubar barreiras à imaginação das pessoas, 
identidades e redes, para expandir a ideia 
do que é possível nas vidas das pessoas

Tal como devemos alargar a visão sobre o com-
portamento humano, as noções de desenvolvimento 
humano devem ir para lá do foco nas realizações de 
bem-estar, por mais importantes que ainda sejam, 
de molde a incluir a essencialidade da agência e das 
liberdades, contribuindo para que as pessoas vivam 
vidas que valorizem (ver capítulo 3). Ao fazê-lo, ilu-
minamos os aparentes paradoxos da nossa era: pro-
gresso com insegurança e progresso com polarização. 
Uma abordagem integrada do desenvolvimento hu-
mano pode ser como um farol em tempos turbulen-
tos, especialmente quando a listagem das políticas 
convencionais simplesmente já não surte qualquer 
efeito. Para responder criativa e habilmente ao atual 
complexo de incerteza, precisamos de derrubar bar-
reiras à imaginação das pessoas, identidades e redes, 
para expandir a ideia do que é possível nas vidas das 
pessoas. Embora as crises possam apresentar opor-
tunidades para uma ação inovadora, o melhor é agir-
mos deliberada e em vez de persistirmos num estado 
crónico de emergência de respostas. Numa era de in-
certezas estratificadas e em interação, as liberdades 
podem não se traduzir de forma fiável em realizações 
ou resultados desejados. Essa é a lamentável notí-
cia. Mas os indivíduos, as famílias e as comunidades 
podem ser habilitados a experimentar, a testar coisas 
novas, em seu benefício e para os outros, sem medo 
de ficar presos na pobreza, numa única identidade ou 
numa narrativa cultural.

A rigidez, nas suas múltiplas dimensões – nas ideias, 
nas redes, nas narrativas – atua como um prego na 
criatividade humana; refreia a criação de ideias ino-
vadoras aptas a responder a um mundo em mudança. 
Agência e liberdades são antídotos. As políticas, as 
instituições e a mudança cultural que as promovem 
tendem a ser acolhidas quando estão em causa quatro 
princípios motivadores: flexibilidade, solidariedade, 
criatividade e inclusão (ver também capítulo 6). Estes 
princípios, que podem reforçar-se mutuamente, con-
tribuirão em muito para tornar as políticas e institui-
ções mais adequadas aos fins a que se destinam.

Os quatro princípios podem também ter as suas 
próprias tensões internas. A construção de siste-
mas com algumas redundâncias estabilizadoras, por 
exemplo, carece de ser equilibrado através de uma ca-
pacidade de resposta ágil. Ainda assim, é difícil ser-se 
rápido quando se está constantemente a ser derruba-
do por uma derrocada financeira, um novo vírus ou 
um furacão monstruoso. Da mesma forma, existe um 
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dar e receber da exploração criativa e da ação conjun-
ta e, propositadamente, ancorada nos direitos huma-
nos. Conseguir um equilíbrio certo entre os quatro 
princípios motivadores é fundamental, sendo a con-
fiança uma condição essencial para esse propósito. As 
pessoas suspeitarão da mesa de negociações se acre-
ditarem que as regras do jogo estão viciadas. O desen-
volvimento de políticas será um processo reiterado, 
de julgamento e erro, no qual todos devemos apren-
der uns com os outros.

Políticas e instituições para investir, proteger e inovar

Não existem políticas panaceia, nem abordagens do 
tipo “pronto-a-vestir”. Mesmo assim, algumas políti-
cas formam os alicerces para os países e comunidades 
enquanto navegam no complexo de incertezas que 
carateriza os dias de hoje em direção a futuros mais 
esperançosos. Estão classificados em três categorias 
sobrepostas que se reforçam mutuamente: investi-
mento, proteção e inovação, os três I's (figura 10; ver 
também capítulo 6).

O investimento deverá ligar os pontos. O desenvol-
vimento humano baseado na natureza pode proteger 
e melhorar os recursos naturais, ao mesmo tempo que 
protege as pessoas de choques, promovendo a segu-
rança económica e alimentar e expandindo as esco-
lhas que lhes são disponibilizadas. Tais investimentos 
são especialmente relevantes a nível local, dirigidos 
à necessidade de investir numa governação ligada às 
pessoas no terreno, que construa pontes entre os silos 

políticos e institucionais e que assegure que todas as 
vozes são ouvidas. Os investimentos são necessários, 
também, por outro lado, nos bens públicos mundiais. 
O novo complexo de incerteza é com frequência im-
pulsionado por fenómenos globais, pelo que dar-lhe 
resposta requer uma cooperação global. O investi-
mento adicional para evitar futuras pandemias está 
estimado em apenas 15 mil milhões de dólares por 
ano.60 Esta é uma pequena fração do custo económi-
co da pandemia de Covid-19, um custo que excede 7 
biliões de dólares em produção perdida e 16,9 biliões 
de dólares em respostas fiscais de emergência.61 In-
vestimentos na preparação para uma pandemia glo-
bal fazem todo o sentido, dados os custos humanos 
devastadores.

A proteção fornece uma força estabilizadora essen-
cial face à incerteza. Para começar, estruturas que 
lidam com uma variedade de riscos na vida das pes-
soas, principalmente em várias formas de proteção 
social, precisam de ser revitalizadas e modernizadas, 
especialmente para pessoas em empregos informais 
ou outros empregos precários, incluindo trabalhado-
res temporários. Precisamos inverter o rumo da seg-
mentação do risco e avançar para uma partilha mais 
ampla do risco. Mais medidas de proteção social 
contra-cíclicas podem ser automaticamente desen-
cadeadas por certos indicadores – tais como a perda 
de um emprego ou uma quebra de rendimento –, as-
segurando ao mesmo tempo a sua inclusão. Tais in-
dicadores desempenham um papel importante em 
muitos países ao protegerem as pessoas de alguns dos 
piores impactos da crise financeira mundial e da pan-
demia de Covid-19. Um dos benefícios dos gatilhos 

Figura 10 Tornar as pessoas mais seguras através do investimento, proteção e inovação

Oportunidades de ampla participação 

Políticas macroprudenciais

Proteção social

Acesso a serviços básicos

Proteção dos direitos humanos

Deliberação pública

Construção da paz adaptativa

Inovação social

Abordar a desinformação
e melhorar a literacia mediática

Dados e medições

Eficiência energética

Proteção

Inovação

Investimento

Provisão de bens públicos mundiais

Desenvolvimento humano com base na natureza

Preparação para enfrentar as alterações ambientais

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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automáticos é que requerem menos disputas políticas 
em momentos já angustiantes, ajudando a direcionar 
o capital político para as caraterísticas únicas de um 
novo obstáculo, em vez de continuamente tapar bura-
cos em redes de segurança com fugas.

Os serviços básicos universais, como a saúde e a 
educação, são importantes investimentos por direito 
próprio, como evidenciado nos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, e por um desenvolvimento humano 
em expansão inclusiva. Também têm uma importante 
função seguradora, ajudando a estabilizar as pessoas 
face a choques aparentemente implacáveis. Isto pode 
ajudar a encorajar a experimentação. As pessoas são re-
lutantes em experimentar coisas novas caso isso ponha 
em risco a sua saúde ou a da sua família e ameace ar-
rastá-las, irreversivelmente, para baixo numa escada 
socioeconómica.

“A inovação desempenhará um papel 
fundamental para uma navegação bem-
sucedida face aos muitos, imprevistos e 
desconhecidos desafios que se avizinham

Os investimentos na preparação, para os choques e 
para as transições de cariz social, podem bem valer o 
custo. Igualmente importantes são os investimentos 
na promoção e proteção dos direitos humanos e em 
mecanismos de deliberação que permitam um diálo-
go público participativo e inclusivo. Juntos reforçam-
-se mutuamente contrariando a polarização.

A inovação desempenhará um papel fundamental 
para uma navegação bem-sucedida face aos muitos, 
imprevistos e desconhecidos desafios que se avi-
zinham. Algumas das ferramentas atualmente ao 
nosso dispor serão determinantes no imediato, ou-
tras serão modificadas e atualizadas para novos con-
textos, enquanto outras serão construídas a partir 
do zero. Em parte, a inovação tem uma estreita liga-
ção com as com novas tecnologias e com a garantia 
de que estas chegam a todos. As capacidades com-
putacionais correspondentes a milhões de missões 
Apollo à lua estão agora ao alcance de todos através 
de um smartphone, algo que constitui uma realida-
de praticamente universal.62 Nos países em vias de 
desenvolvimento, os telemóveis redesenharam as 
transferências financeiras e o acesso à informação, 
tal como sucede, por exemplo, com as previsões me-
teorológicas e com os preços de mercado grossista. 
São necessários novos modelos de proteção que res-
pondam a novos e complexos paradigmas de risco: 
riscos cada vez mais sincronizados entre geografias e 
setores, que abrangem gerações e que prejudicam os 
recursos naturais.

O papel “certo” dos governos na inovação é uma 
questão importante, até porque os governos são 
fundamentais na promoção de contextos para a 
inovação. Verificou-se um apoio generalizado aos 
governos quando estes utilizaram todo o seu peso 

em prol da vacina Covid-19, especialmente quando 
se comprometeram com um conjunto surpreendente 
de pré-encomendas relativas a uma tecnologia que, 
até então, não fora comprovada. Ao longo de todo o 
processo, os governos foram uma força motriz e um 
parceiro ativo no desenvolvimento e distribuição, in-
troduzindo e implementando uma nova tecnologia, 
com um enorme potencial para salvar vidas, a um 
ritmo impressionante. (O contraste com a ação re-
lativamente anémica sobre as alterações climáticas, 
não menos urgente que a Covid-19, é acentuado.) Os 
quadros relativos às políticas de inovação, intima-
mente ligados a outras áreas, tais como a concorrên-
cia e a lei das patentes, têm enormes implicações em 
diversos setores, desde o acesso aos medicamentos 
e à energia, passando pela segurança alimentar e 
hídrica.

A inovação não tem de ser grande para produzir 
grandes resultados. As principais plataformas de co-
municação social adotaram políticas tais como avi-
sos, alertas e ligações a recursos numa tentativa de 
combater a desinformação. Por exemplo, as hiper-
ligações para informações oficiais da Organização 
Mundial da Saúde são sugeridas em publicações que 
mencionam a Covid-19 no Instagram, Facebook, 
YouTube e TikTok. O Twitter recorda aos utilizado-
res quando estão a partilhar um artigo e não tenham 
aberto previamente a hiperligação que pretendem 
partilhar (ver capítulo 4). Em linguagem popular, 
seria como pedir à raposa para guardar o galinhei-
ro. Por isso, é positivo que, em paralelo, tenham sido 
criadas iniciativas de verificação de factos pelos utili-
zadores nestas mesmas plataformas. De igual modo, 
é assinalável o reforço da pluralidade dos meios de 
comunicação, nomeadamente a nível local, de raiz e 
através de novos pontos de venda independentes que 
não existiam ou que careciam de meios para proceder 
à divulgação nos meios de comunicação tradicionais. 
Os governos também podem tomar medidas cautela-
res para combater a desinformação respeitando e pro-
movendo, ao mesmo tempo, os direitos humanos e as 
liberdades das pessoas.

Por vezes a resposta pode não ser complexa. A sim-
ples adição do botão de retweet no Twitter permitiu 
que a informação, incluindo a desinformação, se tor-
nasse viral. Modificar a sua utilização, como alguns 
têm argumentado, poderia contribuir para refrear 
algumas caraterísticas mais preocupantes das redes 
sociais.63 A mera correção de estratégias em curso – 
soluções práticas para problemas práticos – será ful-
cral para a navegação no novo complexo de incerteza.

A inovação é mais do que tecnologias, tal como as 
entendemos convencionalmente em termos de va-
cinas ou smartphones. Igualmente importante é a 
inovação social, um esforço que diz respeito a toda 
a sociedade. A construção da paz adaptativa, que se 
concentra em processos emergentes de baixo para 
cima e participativos, em vez da mera adesão a uma 
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receita definida, é um exemplo.64 Muito pode ser 
aprendido com a sua aplicação no Ruanda no decurso 
do processo para a justiça de transição e resolução de 
conflitos (ver capítulo 6).

As mudanças culturais abrem oportunidades para a 
ação coletiva

As políticas e instituições estão inseridas em con-
textos sociais, pelo que aspetos como as narrativas 
também são determinantes. Todos estão imersos em 
contextos sociais, com a cultura a ser entendida não 
como uma variável fixa que trabalha em segundo 
plano, mas como um conjunto de ferramentas que in-
divíduos e grupos usam estrategicamente na socieda-
de e que é permeável ao decurso do tempo.

Quando se trata de escolhas sobre o futuro, as pes-
soas parecem ser menos motivadas por cenários pre-
cisos sobre o que o futuro pode reservar do que por 
narrativas mantidas coletivamente.65 Grande parte 
da informação atual sobre o futuro, sob a forma de 
estudos, tais como as emitidas pelo Painel Intergo-
vernamental sobre as Alterações Climáticas ou pela 
Plataforma Intergovernamental de Ciência-Políti-
ca sobre Biodiversidade e Serviços Ecos Sistémicos,66 
são antecipatórias. Por muito cruciais que sejam, é 
importante ter em consideração estudos capazes de 
projetar ou imaginar futuros mais desejáveis.67

A importância da cultura está a encontrar o seu ca-
minho em muitas outras áreas, incluindo na econo-
mia e no direito. O trabalho de Robert Shiller explica 
a dinâmica dos preços dos ativos, bem como os ciclos 
económicos em termos de “economia narrativa.”68 
Karla Hoff e James Walsh sugerem que a lei afeta o 
comportamento não só através da mudança de incen-
tivos e informação (uma função de coordenação) ou 
através do seu papel expressivo (como um posto de 
orientação para normas sociais), mas também com o 
potencial de mudar categorias culturais.69

A mudança de cultura, para o bem e para o mal, 
é possível e pode acontecer rapidamente. A educa-
ção pode ser uma poderosa ferramenta para cultivar 
novos valores e atitudes nas gerações mais novas, não 
apenas através dos currículos, mas considerando as 
escolas como espaços de inclusão e diversidade. O 
reconhecimento social pelas elites de todos os seto-
res, desde políticos, celebridades, influenciadores dos 
meios de comunicação social a líderes comunitários, 
é um mecanismo importante para a mudança cultu-
ral. Os meios de comunicação social nas suas múlti-
plas formas desempenham, neste ponto, um papel 
significativo. No Bangladeche um popular e anima-
do programa de televisão reduziu o estigma cultural 
e religioso das raparigas que frequentam a escola nas 

zonas rurais e aumentou a sua frequência.70 No Gana 
e no Quénia a campanha Tempo de Mudança contri-
buiu para reduzir o estigma da saúde mental.71

A questão não diz respeito apenas aos destinatários 
dos programas ou públicos-alvo, mas também a quem 
está a decidir e a quem transmite as mensagens. Por 
exemplo, a representação das mulheres em organis-
mos políticos altera as prioridades políticas e alarga as 
aspirações de outras mulheres e raparigas. Os movi-
mentos são fundamentais para o avanço dos direitos 
humanos e para a mudança de normas e narrativas 
culturais, para a expansão da agência e das liberdades 
(ver capítulo 6).

“Os muros entre as nossas ligações sociais 
são talvez mais insidiosamente prejudiciais e 
polarizantes do que os muros entre nações

Essencial para narrativas flexíveis e adaptáveis, na 
construção de confiança e coesão social para futuros 
mais esperançosos, é a liberdade de cada pessoa ter e 
mover-se entre diferentes identidades em diferentes 
contextos sociais (ver capítulo 4).72 Os muros entre as 
nossas ligações sociais são talvez mais insidiosamen-
te prejudiciais e polarizantes do que os muros entre na-
ções. As pontes que ligam diferentes grupos estão entre 
os nossos ativos mais importantes. Os bons líderes rea-
bilitam-nos, reforçam-nos e ajudam-nos a utilizá-los, es-
pecialmente perante incógnitas. Os demagogos tentam 
destruí-los, substituindo a ligação fluída, a partilha e a 
aprendizagem por narrativas de soma nula, assentes no 
discurso nós-contra-eles. Em vez de experimentarem os 
guiões culturais precisamente quando a experimentação 
é mais importante, as pessoas ficam presas neles.

Para onde vamos a partir daqui é connosco

Temos de aprender a viver com o atual complexo de 
incerteza, tal como temos de aprender a viver com a 
Covid-19. O Relatório do Desenvolvimento Humano 
deste ano desafia-nos a ambicionar mais do que um 
mero ajuste. Ao libertar o nosso potencial humano, ao 
explorar a nossa criatividade e diversidade, ancoradas 
na confiança e solidariedade, desafia-nos a imaginar e 
criar futuros nos quais prosperamos. As palavras encora-
jadoras do falecido, grande poeta e ativista dos direitos 
civis Maya Angelou soam tão verdadeiras como sempre, 
lembrando-nos “de trazer todas as nossas energias a 
cada encontro, de permanecer flexível o suficiente para 
reparar e admitir quando o que esperávamos que acon-
tecesse não aconteceu. Precisamos de nos lembrar que 
somos criativos e podemos inventar novos cenários com 
a mesma frequência com que são necessários.”73
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Para onde vamos a partir daqui é connosco. Uma das 
grandes lições da história da nossa espécie é que pode-
mos realizar muito com muito pouco se trabalharmos 
em conjunto em prol de objetivos comuns. A existir um 
ingrediente secreto para a magia humana, será esse. Os 
desafios presentes no Antropoceno e nas transforma-
ções sociais radicais são enormes, assustadores, tanto 
mais para os países e comunidades que lutam contra 
as mais dramáticas e injustas privações. A insegurança 
e polarização pioram as coisas. No meio de tanta incer-
teza, a verdade é que não vamos conseguir fazer tudo 

corretamente, nem sequer na maioria das situações. 
Nesta nova era turbulenta, podemos definir a direção, 
mas não podemos garantir o resultado. As boas notícias 
são que temos mais ferramentas que nunca para nos aju-
dar a navegar e a corrigir o curso. Ainda assim, nenhu-
ma quantidade de magia tecnológica substitui uma boa 
liderança, ação coletiva e confiança. Se conseguirmos 
começar a fixar o lado humano da razão planetária – e 
este Relatório tenta realçar como – o futuro, apesar de 
incerto, será mais promissor do que perigoso, tal como 
deveria ser.
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PARTE I

Tempos incertos, vidas instáveis



A incerteza não é algo de novo, mas, atualmente, as suas 
dimensões assumem formas novas e ameaçadoras. Um 
novo “complexo de incerteza”, nunca antes visto na 
história da humanidade, está a emergir. A Parte I deste 
Relatório do Desenvolvimento Humano explora o signi-
ficado deste complexo de incerteza, como desestabiliza 
vidas em todo o mundo e qual a sua relação com o de-
senvolvimento humano. O Capítulo 1 analisa as três li-
nhas voláteis e interativas que o constituem: as pressões 
planetárias desestabilizadoras e as desigualdades do An-
tropoceno, a procura de amplas transformações sociais 
para aliviar essas pressões e a polarização generalizada 

e intensificada, tanto entre países como no interior des-
tes. O Capítulo 2 elucida como incertezas de diversas 
matrizes constrangem o desenvolvimento humano atra-
vés dos seus impactos negativos no bem-estar mental. 
O Capítulo 3 defende que pressupostos redutores sobre 
o comportamento humano, a par de noções simplistas 
sobre o progresso do desenvolvimento, limitam a capa-
cidade de as pessoas responderem de forma criativa a 
um mundo em mutação. No que se refere ao desenvolvi-
mento humano no seu sentido mais pleno, a assunção de 
riscos adicionais oferece um caminho de esperança em 
tempos incertos.
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Sentimentos de angústia têm vindo a aumentar de 
forma generalizada e a um nível global, mesmo antes 
da pandemia de Covid-19. No entanto, as avaliações 
convencionais de bem-estar sugerem que, em 
geral, a vida nunca foi melhor para a nossa espécie.

O que está a acontecer? Porque estão as 
pessoas tão preocupadas, e o que as preocupa?

Este capítulo defende que um novo complexo 
de incerteza está a emergir, impulsionado por 
três novas fontes de incerteza que interagem 
à escala global:

• As imbricadas pressões planetárias 
e desigualdades do Antropoceno.

• A procura por transformações sociais 
justas que aliviem essas pressões.

• Uma polarização social generalizada e 
intensificada, que atrasa a ação necessária 
para a mudança.

No seu conjunto, estes fatores retratam um quadro 
de tempos incertos e de vidas instáveis.

CAPÍTULO 1

Um novo complexo de incerteza



Vivemos num mundo de 
preocupações em tempos incertos

Uma guerra entre países na Europa desperta o medo da 
conflagração nuclear global. Um contexto geopolítico vo-
látil1 coexiste com uma pandemia que continua a matar 
e a assustar mais de dois anos após ter sido declarada. 
Ofuscada pelos principais cabeçalhos da atualidade há, 
contudo, uma realidade que também é visível: o progres-
so no desenvolvimento humano tem vindo a inverter-se, 
com tendências de agravamento da pobreza, inseguran-
ça alimentar, deslocações forçadas e o agravamento de 
um conjunto de outras desigualdades.2 Pela primeira vez, 
o valor global do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) desceu durante dois anos consecutivos, fazendo 
o mundo recuar ao momento imediatamente posterior 
à adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-
tentável e do Acordo de Paris (figura 1.1). Anualmente, 
alguns países enfrentam quedas no IDH, mas mais de 
90 por cento dos países viram o seu valor de IDH cair 
em 2020 ou 2021 (figura 1.2). De mais a mais, enquan-
to apenas um terço dos países com um IDH muito eleva-
do registou um declínio em 2021 (em comparação com 
mais de 90% em 2020), esse valor aumenta para cerca 
de 60% no caso dos países com um IDH baixo e médio e 
dos países com um IDH elevado (figura 1.3).

Não existe dúvida de que vivemos tempos incertos,3 à 
medida que as pessoas se sentem menos seguras sobre 
o que o futuro lhes reserva. Mesmo antes de a pandemia 
de Covid-19 surgir, seis em sete pessoas no mundo re-
lataram sentir-se inseguras sobre diversos aspetos das 
suas vidas, com as preocupações a aumentar mais nos 
países com um IDH muito elevado (ver os capítulos 3 e 4 
sobre a interação entre incerteza e insegurança).4

A vida sempre foi incerta.5 O mundo enfrentou guer-
ras, pandemias e enormes riscos naturais. A incerteza 
nos dias de hoje não é necessariamente superior ao que 
era no passado. Aliás, considerando os resultados alcan-
çados em termos de nível de vida e rendimentos médios, 
com progressos tecnológicos espantosos, seria de espe-
rar que estivéssemos mais preparados do que nunca para 
enfrentar tempos incertos. Todavia, mostramos uma 
grande, e muitas vezes crescente, preocupação com o 
futuro. O que está a acontecer? Porque estão as pessoas 
tão preocupadas, e o que as preocupa? Se o mundo de 
hoje não é mais incerto do que o passado, será a incer-
teza de hoje diferente? Se assim for, de que forma? Que 
relação tem com o desenvolvimento humano?

Este capítulo demonstra que as pessoas se sentem 
angustiadas e analisa o que as pode estar a preocu-
par. Embora não seja possível determinar que há uma 
maior incerteza hoje do que no passado, existe um novo 
contexto para a incerteza. A novidade provém de três 

Figura 1.1 Pela primeira vez, o valor global do Índice de Desenvolvimento Humano desceu durante dois anos 
consecutivos
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dimensões de incerteza, interligadas, que se sobrepõem 
aos desafios do desenvolvimento em curso. A primeira 
está associada à perigosa mudança planetária da era do 
Antropoceno e à sua interação com as desigualdades. A 
segunda representa os esforços e intenções deliberados 
de transição rumo a novas formas de organização da so-
ciedade industrial, propondo transformações análogas 
às da transição da sociedade agrícola para a sociedade 
industrial.6 A terceira é a intensificação da polarização 

política e social entre e no interior dos países – e das 
perceções erradas tanto acerca da informação como nos 
grupos, facilitada pela forma como as novas tecnologias 
digitais são frequentemente utilizadas.7 Este novo e in-
terativo “complexo de incerteza” é desigual e universal; 
pode agravar as desigualdades, mas, tal como a pandemia 
em curso, afeta-nos a todos.

A interação entre estas três dimensões de incerte-
za implica que as ameaças às pessoas e ao planeta se 

Figura 1.2 Quebras no Índice de Desenvolvimento Humano foram generalizadas durante a pandemia de 
Covid-19, com mais de 90 por cento dos países a sofrer um declínio em 2020 ou 2021
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misturam, com eventos que se multiplicam através das 
nossas sociedades social e ecologicamente conecta-
das de formas diversas e imprevisíveis. Veja-se como 
a guerra na Ucrânia está a expor uma crise de insegu-
rança alimentar global.8 Considere-se como a pande-
mia de Covid-19, além do impacto na saúde, devastou 
as economias e inverteu o progresso na igualdade de 
género.9 Muitas das ameaças, isoladas, não são novas. 
Contudo, a confluência da pandemia, a invenção de 
vacinas em tempo recorde, a proliferação digital de de-
sinformação, a quebra das cadeias de abastecimento, 
as fortes concentrações de mercado no que se refere 
a bens essenciais, a perda de biodiversidade: todos in-
teragiram para apresentar uma “mistura complexa de 
precedentes e sem precedentes” a uma velocidade e es-
cala nunca antes vistas.10

Insegurança crescente no meio 
de uma prosperidade material 
sem precedentes, para alguns

A análise de textos em grande escala que identifica as 
tendências linguísticas nos livros nos últimos 125 anos 
revela um aumento acentuado das expressões que re-
fletem distorções cognitivas associadas à depressão e a 
outras formas de angústia mental (ver capítulo 2).11 Du-
rante as duas últimas décadas, a linguagem que refle-
te perceções demasiado negativas do mundo e do seu 

futuro tem vindo a aumentar (figura 1.4).12 De facto, os 
níveis de angústia atuais não têm paralelo,13 excedendo 
os da Grande Depressão e de ambas as guerras mun-
diais. A análise de mais de 14 milhões de livros em três 
línguas assinala mudanças culturais, linguísticas e psi-
cológicas para lá das mudanças no significado das pa-
lavras, dos padrões de escrita e publicação ou dos livros 
considerados. Com efeito, a literatura tem sido pensa-
da como um espelho das nossas sociedades; os estudos 
mostram que as expressões textuais refletem estados 
emocionais14 e, por vezes, antecipam alterações sociais 
e políticas mais amplas.15

Outros estudos sobre, por exemplo, o comporta-
mento online16 e a análise das expressões emocionais 
nas redes sociais,17refletem estas descobertas.18 A pan-
demia de Covid-19 e a incerteza sobre a sua propaga-
ção e impactos desencadeou um rápido aumento das 
pesquisas online sobre a ansiedade aguda associada 
à saúde, bem como à economia.19 Embora reflitam 
apenas as preocupações das pessoas com acesso à In-
ternet, as medidas coincidem com os dados dos inqué-
ritos20 entre as diferentes zonas geográficas.21 Outros 
estudos mostram ainda que quando sucedem eventos 
súbitos ou inesperados, o comportamento online pode 
sinalizar uma partilha de emoções.22

As pessoas relatam sentir-se mais angustiadas e in-
seguras sobre as suas vidas e o futuro. Embora a per-
ceção da insegurança seja elevada nos países de baixo 
e médio IDH, alguns dos aumentos mais acentuados 
nos sentimentos de insegurança ocorrem nos países de 

Figura 1.4 Notícias negativas sobre o mundo e o futuro atingiram níveis sem precedentes
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elevado IDH (figura 1.5).23 Insegurança, descontenta-
mento e pessimismo são motivo de grande preocupação 
em todas as regiões geográficas, incluindo nos países 
com os rendimentos mais elevados, com alguns estu-
dos a concluírem que os mais jovens tendem a ter uma 
perspetiva mais positiva sobre o futuro em alguns países 
com um baixo rendimento.24 Por exemplo, enquanto as 
menções de ameaças, tais como as decorrentes de con-
flitos ou riscos naturais, nos jornais dos Estados Unidos 
declinaram progressivamente entre 1900 e 2010, desde 
então dispararam, com previsões de novos aumentos 
nas próximas décadas.25

O número de pessoas que referem efeitos negativos 
– stress, tristeza, raiva ou preocupação e dor física – tem 
aumentado na última década e atingiu um valor eleva-
do desde que o Relatório Gallup Global Emotions co-
meçou a avaliar estas experiências em 2006.26 Quando 
se exclui a dor física e se avaliam apenas as emoções, a 
investigação constata que todos os grupos relatam ter 
sofrido um efeito negativo, com as mulheres, as pessoas 
com um nível inferior à educação superior e pessoas de-
sempregadas ou subempregadas a comunicarem níveis 
absolutos mais elevados (figura 1.6). É, de facto, visível 
uma tendência de stress crescente por todo o mundo e 
entre os grupos socioeconómicos, apesar da volatilidade 
verificada de ano para ano (figura 1.7).27

Estes padrões elevados ou crescentes causam preo-
cupação quanto às melhorias paralelas de alguns 
indicadores de prosperidade, tais como o Índice de De-
senvolvimento Humano global, que antes da pandemia 
de Covid-19 tinha atingido máximos históricos.28 A pers-
petiva do desenvolvimento humano pode iluminar este 
aparente quebra-cabeças. O desenvolvimento humano 
refere-se, em parte, às realizações em matéria de bem-
-estar (na saúde, na educação e no nível de vida), um 
aspeto crucial das capacidades das pessoas: a sua capa-
cidade de ser e fazer aquilo que valorizam e têm razões 
para valorizar. No entanto, o Capítulo 3 considera outros 
aspetos relacionados com as capacidades que impor-
tam além das conquistas de bem-estar. Olhando além 
das médias, as desigualdades horizontais nas capacida-
des entre grupos – refletidas, digamos, na discriminação 
racial e de género ou em dimensões importantes para a 
vida no século XXI, incluindo capacidades reforçadas, 
tais como o ensino superior e o acesso à banda larga29– 
persistiram e, em muitos casos, aumentaram durante a 
pandemia.

Mesmo o progresso em termos de capacidades bási-
cas estagnou ou inverteu-se. A pandemia de Covid-19 
causou atrasos na redução da pobreza extrema mun-
dial, interrompendo o decréscimo constante do número 
de pessoas que vivem em pobreza extrema desde 1990. 
Nos dois primeiros anos da pandemia, mais de 110 a 150 

Figura 1.5 A perceção da insegurança humana está a aumentar na maior parte dos países, mesmo em alguns 
países com o Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado
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milhões de pessoas podem ter sido empurradas para a 
pobreza extrema, a somar aos 689 milhões de pessoas 
no mundo forçadas a sobreviver com menos de 1,90 
dólares por dia em 2018.30 Mesmo antes da pandemia, 
o ritmo de diminuição da pobreza estava a abrandar, de 

cerca de 1 ponto percentual por ano, entre 1990 e 2015, 
para meio ponto percentual por ano, entre 2015 e 2017.

Além de que, pelo menos 1,3 mil milhões de pessoas 
vivem em pobreza multidimensional, enfrentando 
privações em dimensões importantes para o desen-
volvimento humano que incluem a saúde, a educação 

Figura 1.6 O efeito negativo está a crescer para todos, agravado pelas desigualdades entre grupos
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e os padrões materiais de qualidade de vida. Metade 
destas pessoas são crianças.31 Embora a mortalidade 
infantil tenha diminuído globalmente desde 1990, 
as crianças que nascem nos países mais pobres ainda 
enfrentam um risco de 1 em 10 de não sobreviverem 
ao seu quinto aniversário, enquanto quase todas as 
crianças nascidas em alguns dos países mais ricos 
vivem para lá do seu quinto aniversário.32 Os efeitos 
a longo prazo da pandemia de Covid-19 e a atual in-
flação nos preços dos bens de consumo, especialmen-
te o aumento do preço dos alimentos agravado pela 
guerra na Ucrânia, ameaçam exacerbar a situação das 
pessoas que vivem na pobreza – ou à beira da pobreza 
– em todo o mundo. 

Estas privações e desigualdades em termos de re-
cursos representam sérios desafios por si só, mas são 
ainda mais importantes quando as pessoas tentam 
sobreviver em tempos de incerteza, e são importan-
tes não só para os excluídos e deixados para trás. Com 
efeito, os ciclos de retorno entre os desafios de de-
senvolvimento pré-existentes e um novo contexto de 
incerteza “constituem um desafio sistémico ao pro-
gresso social”.33 Têm assim origem ainda mais mo-
tivos para explorar a razão pela qual tantas pessoas, 
mesmo quando veem satisfeitas as suas necessidades 
básicas, se percebem a si próprias como carentes de 
agência (ver o capítulo 3 para uma discussão sobre 
a agência no quadro do desenvolvimento huma-
no) à medida que olham para o futuro. Para o fazer é 

necessário compreender o que é novo nos tempos in-
certos de hoje: a nova realidade planetária do Antro-
poceno, a transição sem precedentes das sociedades 
industriais e as novas formas de polarização política.

Incerteza impulsionada pelas perigosas 
alterações planetárias no Antropoceno

Nunca tantos dos sistemas do planeta foram inten-
cionalmente afetados por uma única espécie. Somos 
nós, os seres humanos, que estamos a impulsionar as 
alterações climáticas34 e a prejudicar a integridade de 
muitos dos ecossistemas que sustentam as vidas hu-
manas e outras espécies. As nossas escolhas estão a 
moldar a evolução da vida na Terra através de legados 
que se revelarão nos próximos milhões de anos.35

As alterações climáticas, a perda de biodiversida-
de e muitos outros desafios ambientais, desde a po-
luição atmosférica à utilização de plásticos, estão a 
receber uma atenção individual. Mas a forma como 
estas e outras pressões planetárias estão interligadas 
– e a velocidade, a escala e o âmbito das mudanças 
planetárias sem precedentes e suas consequências 
– motivou um novo enquadramento deste contexto 
atual como o Antropoceno (a era dos humanos, em 
que o impacto dos seres humanos no planeta é tão 
acentuado que está a provocar perigosas mudanças 
planetárias), formalmente proposto como uma nova 
época geológica.36

As ameaças à vida humana no Antropoceno são 
fundamentalmente desiguais, pois vão afetar mais rá-
pida e intensamente as pessoas e os países que con-
tribuíram menos em termos relativos e absolutos para 
as pressões planetárias e que beneficiaram menos 
das alterações que impulsionam essas pressões pla-
netárias. Tal como afirma o Relatório do Desenvol-
vimento Humano de 2020, grandes desigualdades e 
desequilíbrios de poder, muitas vezes crescentes, são 
uma caraterística que define o Antropoceno, susten-
tando as dinâmicas desestabilizadoras que desviam 
a atenção política e podem atrasar a ação para ali-
viar as pressões planetárias. Mas, dado que as amea-
ças que emanam das perigosas mudanças planetárias 
são impulsionadas principalmente pelos humanos, o 
contexto do Antropoceno está a gerar um sentido de 
responsabilidade para a humanidade agir.37

Se os seres humanos têm o poder de mudar o pla-
neta de forma prejudicial e sem igual, têm também a 
obrigação de agir no sentido de procurar um mundo 
mais seguro e mais justo.38 A responsabilidade de agir 
recai mais fortemente sobre aqueles que são mais res-
ponsáveis pelas pressões planetárias e têm mais poder 
para mudar esse rumo. As pessoas não são intrinseca-
mente destruidoras da natureza; também moldaram 
os ecossistemas de formas mutuamente benéficas.39 
Assim, o Antropoceno oferece-nos não só a responsa-
bilidade, mas também a oportunidade de prosseguir o 

Figura 1.7 O stress é elevado e está a aumentar, 
independentemente da educação
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desenvolvimento humano, aliviando simultaneamen-
te as pressões planetárias; é essa a mensagem central 
do Relatório de 2020.

Uma nova realidade planetária

A incerteza no Antropoceno ultrapassa em muito 
as alterações climáticas. Mesmo com os avanços da 
ciência e do poder computacional,40 os múltiplos ci-
clos de retorno entre os sistemas sociais e ecológi-
cos podem implicar que o nosso “conhecimento do 
mundo, dos seus ecossistemas e pessoas, do seu com-
portamento, valores e escolhas seja sempre parcial.”41 
Um elemento-chave desconhecido é se as pessoas 
irão perceber – e assumir a responsabilidade de agir – 
o poder que temos de parar de perturbar os processos 
planetários. Assim, o Antropoceno é caraterizado por 
interações complexas e de longo alcance entre os sis-
temas sociais e planetários que geram um novo nível 
de incerteza.42

Mais do que o aumento das temperaturas,43 as pres-
sões planetárias resultantes das atividades humanas 
dão origem a um ambiente natural profundamente 
diferente do anteriormente vivenciado pelo Homem 
(destaque 1.1). A frequência e intensidade das tem-
pestades extremas, as secas, os incêndios e as vagas 
de calor têm aumentado desde os anos 50 do século 
passado.44 A intensificação da urbanização e da pro-
dução agrícola tem perturbado as florestas, as zonas 
húmidas e as pastagens, de tal forma que a quanti-
dade de materiais produzidos pelo homem, como o 
betão e o asfalto, ultrapassa agora a biomassa da Ter-
ra.45 Mais de 1 milhão de espécies vegetais e animais 
enfrentam a extinção, ameaçando a integridade de 
todo o ecossistema.46

“O Antropoceno é caraterizado por 
interações complexas e de longo alcance 
entre os sistemas sociais e planetários 
que geram um novo nível de incerteza

Estes fenómenos reforçam-se mutuamente, au-
mentando a velocidade e a escala das ameaças aos 
nossos sistemas naturais e sociais. Por exemplo, o 
aquecimento e a acidificação dos oceanos provo-
cam a migração das reservas de peixe, afetando o 
abastecimento alimentar e os meios de subsistência 
das comunidades costeiras. A insegurança alimen-
tar e os meios de subsistência delapidados podem 
então levar à migração, alterar a utilização dos solos 
e exacerbar a poluição, enfraquecendo ainda mais 
os ecossistemas.47 Um outro exemplo são as doen-
ças zoonóticas que são uma ameaça latente: mais de 
10.000 espécies de vírus têm o potencial de infetar 

seres humanos.48 Até agora, estas têm sido contidas 
entre as populações de animais selvagens, mas com a 
aceleração das alterações climáticas e o aumento da 
interferência humana em reservatórios zoonóticos, 
é expectável que a transmissão dos animais para os 
humanos aumente49 e agrave o risco de novas e mais 
frequentes pandemias.50 Por exemplo, a intensificada 
intervenção humana nos habitats animais devido à 
produção agrícola está associada a mais de metade de 
todas as doenças zoonóticas que infetam os seres hu-
manos desde 1940.51 Além disso, as alterações climá-
ticas podem alterar o padrão de exposição a doenças e 
infeções à medida que as temperaturas mais quentes 
alteram a gama de insetos portadores de doenças.52

Espera-se também mais volatilidade. Prevê-se que 
as alterações climáticas aumentem tanto as tempe-
raturas médias como a variabilidade da temperatu-
ra, projetando-se um aumento de 100 por cento nas 
flutuações de temperatura para as latitudes mais bai-
xas.53 Mais de 40 por cento da população mundial 
depende de fontes de água afetadas por uma eleva-
da variabilidade climática. Estima-se que até 2080 
mais de mil milhões de pessoas sejam afetadas pela 
elevada variabilidade climática e pelas ameaças à se-
gurança hídrica relacionadas com o clima.54 A eleva-
da variabilidade das condições meteorológicas reduz 
a “capacidade de os agentes económicos planearem 
e funcionarem eficazmente”55 e pode prejudicar a 
saúde56 e a produtividade económica.57 Por exem-
plo, a variação da temperatura não só ao longo do 
dia como entre dias diferentes está associada ao au-
mento do risco de mortalidade.58 Muitos países com 
um baixo rendimento estão desproporcionalmente 
expostos a flutuações de temperatura crescentes e ca-
recem de recursos para investir na adaptação, deixan-
do-os mais vulneráveis.59

Alterações planetárias perigosas estão a deslocar a 
fronteira do risco,60 mas como estas alterações são em 
grande parte impulsionadas pelos humanos, as nos-
sas escolhas são importantes. A incerteza relacionada 
com o conjunto de possíveis evoluções nas emissões61 
é impulsionada tanto pela evolução do sistema climá-
tico como pela sua interação com as escolhas que faze-
mos. A implementação atempada do Acordo de Paris 
amplia as hipóteses de o mundo manter o aumento da 
temperatura média global abaixo dos 2°C (figura 1.8).62 
Por exemplo, a diferença entre um aumento de 1,5°C e 
um aumento de 2°C na temperatura global expõe mais 
1,7 mil milhões de pessoas às vagas de calor extremas.63

A incerteza relativamente às perigosas mudanças 
planetárias não se traduz numa condenação inevitá-
vel e no colapso da sociedade.64 Uma leitura equilibra-
da da história sugere que as sociedades humanas têm 
sido, na sua maioria, resilientes, flexíveis e capazes de 
responder, adaptar-se e prosperar quando confronta-
das com grandes mudanças ambientais (ver destaque 
1.1).65 Embora as provas digam respeito a contextos 
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geográficos circunscritos, há razões para crer que 
mesmo que nem todas as opções de resposta estejam 
totalmente disponíveis – por exemplo, quanto à migra-
ção, quando existam menos áreas com temperaturas 
adequadas ao prosperar da humanidade – 66as pessoas 
mantêm a sua capacidade de adaptação e de resposta, 
até mesmo perante uma nova realidade planetária.

Contribuições desiguais, impactos desiguais: 
pressões planetárias e desequilíbrios 
sociais que se reforçam mutuamente

Os países e grupos de pessoas que contribuíram 
menos para as pressões planetárias são chamados a 
suportar o maior fardo das perigosas alterações pla-
netárias.67 Por exemplo, a mortalidade e as reduções 

da produtividade do trabalho devido ao aquecimento 
das temperaturas serão maiores nos países de baixo e 
médio rendimento,68 deixando-os com menos recur-
sos para se adaptarem às pressões planetárias e adi-
cionando mais níveis de vulnerabilidade.

Além disso, as alterações climáticas são um catali-
sador do aumento das desigualdades. Tenhamos em 
conta as grandes desigualdades nas contribuições e 
nos impactos das emissões de dióxido de carbono. Os 
10 por cento de topo na distribuição global do rendi-
mento são responsáveis por quase metade das emis-
sões anuais globais, e os 50 por cento de base por 
apenas 12 por cento das emissões.69 As desigualda-
des são ainda mais acentuadas no topo. Em 2019, os 
50 por cento de base representaram 1,6 toneladas de 
emissões de dióxido de carbono per capita, enquanto 
os 10 por cento de topo representaram 31 toneladas 
per capita, os 0,1 por cento de topo por 467 tonela-
das per capita e os 0,01 por cento de topo por 2.531 

Figura 1.8 Amplo espetro do possível aquecimento futuro depende das nossas escolhas
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toneladas per capita.70 Desde 1990 que o percentil de 
topo tem sido responsável por 21 por cento do aumen-
to das emissões.71 Portanto, a desigualdade intrana-
cional está a tornar-se rapidamente uma caraterística 
determinante das emissões globais de dióxido de car-
bono, enquanto persistem enormes desigualdades 
entre países em matéria de emissões.72

“O canal através do qual as pressões planetárias 
são afetadas pela desigualdade passa por 
escolhas reais, mas também por aspirações

Aqueles que menos contribuem para as alterações 
climáticas encontram-se em desvantagem. Altera-
ções climáticas não mitigadas podem empurrar para 
a pobreza cerca de 132 milhões de pessoas na próxi-
ma década.73 As pressões planetárias podem também 
exacerbar as desigualdades horizontais ou mesmo 
criar novas clivagens entre grupos.74 Por exemplo, es-
pera-se que os riscos futuros de inundações nos Esta-
dos Unidos afetem principalmente as comunidades 
negras de baixos rendimentos.75 Também as barrei-
ras à participação das mulheres na tomada de decisão 
atuam contra as políticas e atribuição de recursos que 
abordam as vulnerabilidades específicas das mulhe-
res às mudanças ambientais.76

Como se viu acima, a redução das emissões no topo 
da distribuição de rendimentos teria um grande im-
pacto,77 mas quando os responsáveis pelas pressões 
planetárias não são igualmente afetados por elas e 
acreditam que têm os recursos para se protegerem 
dos efeitos adversos, os incentivos para aliviar as 
pressões planetárias são distorcidos. As escolhas dos 
trabalhadores que auferem rendimentos elevados 
estão associadas ao consumo e padrões de produção 
que são responsáveis por uma parte desproporciona-
da das pressões planetárias. Estas escolhas são impul-
sionadas por muitos fatores, mas as normas sociais 
entre os indivíduos com rendimentos mais elevados e 
os efeitos dos pares influenciam os almejados estilos 
de vida.78 O seu contexto social determina não só as 
escolhas, mas também as aspirações.79

O canal através do qual as pressões planetárias são 
afetadas pela desigualdade passa por escolhas reais 
e por aspirações, que podem desempenhar um papel 
importante como incentivo ao esforço – com resulta-
dos individuais e coletivos positivos80 – e na melhoria 
do desenvolvimento humano.81 Os quadros de refe-
rência das aspirações dos escalões de rendimento 
adjacentes, mas mais baixos, são influenciados pelo 
comportamento dos rendimentos mais elevados. À 
medida que os pontos de referência se alteram, cada 
vez mais pessoas podem ser influenciadas a compor-
tarem-se de formas que contribuem para aumentar 
as pressões planetárias. Estas “cascatas de consumo” 

dinâmicas mostram como a procura de grandes habi-
tações, grandes carros e outros bens de grande porte 
aumentou, mesmo quando os rendimentos médios 
estão estagnados.82 Se o acesso a estes bens de posi-
cionamento se tornar mais difícil e o indicador para as 
aspirações for considerado fora dos limites, os efeitos 
positivos da aspiração podem, em vez disso, levar à 
alienação e à frustração.83 Este desfasamento entre as-
piração e realização tem implicações no bem-estar das 
pessoas: pode aumentar a depressão84 e pode alterar a 
sua perceção sobre o futuro de positiva para negativa. 
O mesmo sucede com  o sentido que têm de agência 
sobre o futuro de elevado para reduzido,85conduzin-
do a visões mais pessimistas. Como resultado, haverá 
menos preocupação sobre a forma como o comporta-
mento individual afeta os resultados futuros e a alie-
nação e a frustração podem, por sua vez, contribuir 
para a polarização, tornando a ação coletiva com vista 
a aliviar as pressões planetárias mais difícil.

Não há segundas oportunidades: as 
ameaças existenciais no Antropoceno

De forma a percebermos como as incertezas do An-
tropoceno são novas, consideremos as ameaças exis-
tenciais. Pela primeira vez na história da humanidade, 
as ameaças existenciais antropogénicas são maiores 
do que as dos riscos naturais.86 Tudo começou com o 
aparecimento das armas nucleares e com a escalada 
do poder tecnológico que atingiu um ponto em que 
somos capazes de ameaçar a nossa própria existência. 
A guerra nuclear representa um risco existencial:87 a 
destruição irreversível do potencial da humanidade 
a longo prazo. Ao longo da maior parte da história da 
humanidade, os riscos existenciais para a nossa espé-
cie provinham exclusivamente de perigos naturais, 
independentemente da ação humana, incluindo gran-
des impactos de asteroides ou eventos vulcânicos de 
grande dimensão, tais como os que levam a eventos 
de extinção em massa na escala temporal geológica.88 
Os humanos sempre tiveram o poder de infligir vastos 
danos entre si e na natureza, mas somente no Antro-
poceno alcançaram o poder para matar grande parte 
da população global e destruir o potencial das socie-
dades do futuro.89

O espetro das ameaças existenciais antropogéni-
cas é grande e continua em expansão. Além da pers-
petiva de uma guerra nuclear, as ameaças incluem a 
inteligência artificial (IA), a engenharia genética e a 
nanotecnologia, bem como os perigos das pressões 
planetárias e as suas interações.90 Essas ameaças 
podem ser deliberadas, como é o caso da utilização da 
força nuclear, podem ser acidentais, como a propaga-
ção de um vírus a partir de um laboratório, ou podem 
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emergir de um desenvolvimento tecnológico ingover-
nável.91 O aumento da polarização política e do confli-
to pode aumentar as ameaças existenciais, incluindo 
através da guerra nuclear ou da guerra biológica.92 
As forças motrizes de um possível conflito nuclear 
podem estar ligadas, tanto na exacerbação dos riscos 
como na ampliação dos impactos para as vidas huma-
nas e para o planeta (destaque 1.2).93

“O aliviar das pressões planetárias implica 
uma transformação fundamental na forma 
como as sociedades vivem, trabalham e 
interagem com a natureza. Esta transformação 
origina a sua própria nova dimensão de 
incerteza porque, tal como a realidade do 
Antropoceno, é inédita e desconhecida

Enquanto os riscos existenciais de uma guerra nu-
clear podem ser facilmente imaginados, os riscos 
existenciais de alterações climáticas lentas ou de 
perda de biodiversidade podem não ser tão eviden-
tes. Com a continuação das pressões humanas sobre 
o planeta, pontos de inflexão – sem retorno – podem 
infligir danos irreversíveis aos ecossistemas e aos be-
nefícios que deles derivam para os seres humanos. Se 
os pontos de inflexão interatuarem, podem provocar 
efeitos catastróficos e em cadeia.94 Por exemplo, as al-
terações climáticas estão a provocar a perda de gelo 
do mar Ártico, que contribui para um abrandamento 
da circulação atlântica, que pode perturbar a monção 
da África Ocidental e desencadear a seca no Sahel, 
secar a Amazónia e aquecer o Oceano do Sul, acele-
rando ainda mais o derretimento do gelo no Antárti-
co. A destruição da floresta amazónica distorceria a 
estabilidade da biosfera terrestre, com consequên-
cias em grande escala, incluindo a perda maciça de 
biodiversidade e aumentos sem precedentes das 
concentrações de dióxido de carbono na atmosfe-
ra.95 Embora subsistam incertezas quanto à “localiza-
ção” exata dos pontos de inflexão e às consequências 
de os enfrentar, estes são “uma aposta demasiado 
arriscada”.96

Perceber o poder que os seres humanos têm sobre 
todo o planeta implica a responsabilidade de agir. 
Reconhecer as ameaças existenciais antropogénicas 
também obriga a reduzir, ou mesmo eliminar, o risco 
existencial. Da mesma forma que a era do Antropoce-
no fornece uma estrutura unificadora para compreen-
der como as escolhas humanas conduzem a pressões 
planetárias que resultam em alterações planetárias 
perigosas, a eliminação do risco existencial – ou a pro-
moção da segurança existencial – é o derradeiro re-
curso não renovável e exige que se reflita sobre o tipo 
de instituições necessárias para alcançar a segurança 
existencial (destaque 1.3).

Incerteza que emerge de 
transições complexas para aliviar 
as pressões planetárias

A adaptação à incerteza provocada pela realidade an-
tropocénica que acaba de ser descrita é uma ordem 
de grandeza. Além da adaptação, é crucial aliviar 
as pressões planetárias que estão a provocar altera-
ções planetárias perigosas, mitigando assim algumas 
incertezas.97

Aliviar as pressões planetárias implicaria uma 
transformação fundamental na forma como as socie-
dades vivem, trabalham e interagem com a nature-
za, comparável à transição para a sociedade agrícola 
e da sociedade agrícola para a sociedade industrial.98 
Para tal, é necessario que trabalhemos em conjunto 
com a natureza, não contra ela (destaque 1.4). Esta 
transformação origina a sua própria nova dimensão 
de incerteza porque, tal como a realidade do Antro-
poceno, é inédita e desconhecida. A incerteza emana 
ainda do facto de as transformações envolverem múl-
tiplos fatores sociais e ecológicos, juntamente com as 
respetivas interações, a decorrer ao longo das moro-
sas transições em causa. Mesmo que muitas destas 
transições tenham sido de alguma forma cartogra-
fadas e modeladas (isoladamente ou em várias par-
tes do mundo), existe também incerteza modelar 
e analítica.

Transformar o modo como as sociedades geram 
energia e utilizam os materiais é vital nesta questão e99 
implica uma alteração dos padrões de produção e de 
consumo, sustentada pela forma como o comporta-
mento humano interage com as instituições. Essa in-
teração molda – e é moldada por – incentivos, normas 
e valores sociais.

O Relatório de 2020 propunha representar o avan-
ço do desenvolvimento humano, ao mesmo tempo 
que diminuía as pressões planetárias à medida que os 
países se dirigiam para o espaço aspiracional do triân-
gulo a verde na figura 1.9.100 Embora o mundo tivesse 
avançado nessa direção ao longo dos últimos 30 anos, 
fê-lo até agora demasiado lentamente e de uma forma 
que deixa um desenvolvimento humano mais eleva-
do fortemente correlacionado com maiores pressões 
planetárias. A escala e a velocidade necessárias desta 
transição não devem ser demasiado simplificadas ou 
minimizadas, dada a ambição dos ajustamentos ne-
cessários,101e isso, juntamente com a complexidade 
da transição, acrescenta um novo nível de incerteza.102

A incerteza transitória tem várias dimensões, in-
cluindo as associadas a uma trajetória de desenvolvi-
mento económico com baixo teor de carbono.103 Para 
lá das incertezas físicas das alterações climáticas 
estão as incertezas associadas às nossas escolhas 
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políticas deliberadas, tais como a alteração dos im-
postos sobre o carbono, o redirecionamento das eco-
nomias para fora das indústrias intensivas do carbono 
ou a adoção de novas tecnologias.104

Parte da incerteza está associada aos que ganham 
e aos que perdem à medida que o processo se de-
senrola, o que provavelmente diferirá entre regiões 
e grupos, reconhecendo que alguns estão mais bem 
equipados do que outros para beneficiarem de novas 
oportunidades.105 Uma possível manifestação de in-
certeza poderia ser a insegurança económica (des-
taque 1.5). Por exemplo, a economia verde poderia 
acrescentar mais de 24 milhões de empregos em todo 
o mundo até 2030.106 Mas estes empregos não esta-
rão necessariamente localizados nas mesmas regiões 
que estão a perder postos de trabalho à medida que as 
indústrias de combustíveis fósseis encerram,107 nem 
vão requerer o mesmo conjunto de ferramentas que 
uma  economia baseada em combustíveis fósseis. Os 
ganhos económicos da eliminação gradual do car-
vão poderiam ascender a 1,2 por cento do PIB global 

todos os anos até 2100, mas permanece a questão de 
como esses ganhos seriam distribuídos entre países e 
entre indivíduos.108 Se os efeitos distributivos forem 
considerados injustos ou se as pessoas ficarem sem 
apoio para se adaptarem a uma nova realidade econó-
mica, as transições podem ser confrontadas com re-
sistência, dissidência e disputa.109

Os resultados das transições passadas foram em 
grande parte inesperados e involuntários, mas a ex-
pansão do conhecimento e da ciência – aliada à nossa 
consciência da realidade antropocénica – indica que 
as transições para aliviar as pressões planetárias são 
intencionais e deliberadas. O objetivo das transições 
é claro: avançar para o espaço aspiracional de elevado 
desenvolvimento humano e baixas pressões planetá-
rias, mesmo que subsistam muitas incertezas sobre os 
caminhos que nos levariam até lá.110

As incertezas decorrem não só dos tipos de es-
colhas políticas que são adotadas, mas também da 
forma como são concebidas e implementadas. O su-
cesso depende da sua perceção, da sua aceitação so-
cial por diferentes segmentos do público e dos que 
detêm posições de poder. As transições dependem da 
tecnologia, dos ganhos de eficiência daí resultantes e 
da forma como são distribuídos. Exploram-se aqui as 
alterações necessárias para aliviar as pressões plane-
tárias e o nível de incerteza associado às transições da 
energia e dos recursos.

Transição energética: a caminho, mas demasiado 
devagar e no meio de grandes incertezas

As transições de energia dos combustíveis fósseis 
para as energias renováveis são impulsionadas por 
novas tecnologias e custos mais baixos.111 Enquanto 
os combustíveis fósseis, como o carvão, o gás natural 
e o petróleo, ainda produzem dois terços da eletrici-
dade mundial,112 espera-se que as energias renováveis 
se tornem a fonte dominante de fornecimento glo-
bal de energia até 2040.113 Mas este é apenas um dos 
muitos resultados futuros possíveis. Os resultados 
variam muito em três cenários da Agência Interna-
cional de Energia: neutralidade carbónica, cenários 
políticos declarados e compromissos anunciados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
(figura 1.10).

A incerteza pode manifestar-se à medida que sur-
gem as consequências. Os biocombustíveis, origi-
nalmente pensados como uma excelente alternativa 
para os combustíveis fósseis, também representam 
uma variedade de desafios,114com implicações na uti-
lização do solo,115 pegada de carbono,116 impactos da 
desflorestação,117 perda de biodiversidade,118 com-
petição pela água119 e impactos na pobreza,120 entre 
outros. A incerteza está também associada a perspe-
tivas de desenvolvimento de tecnologias chave para 

Figura 1.9 Transformar o mundo para promover o 
desenvolvimento humano enquanto se diminuem as 
pressões planetárias
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Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano. Ver fontes espe-
cíficas nos quadros 2 e 7 do Anexo Estatístico.
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a transição energética, que ainda não estão estabe-
lecidas. Tenhamos em conta o armazenamento de 
energia, fundamental para lidar com a intermitência 
do fornecimento devido às diferenças diárias e sazo-
nais de energia renovável. Embora esteja disponível 
uma vasta gama de tecnologias, é necessário muito 
mais para melhorar as soluções tecnológicas, redu-
zir os custos e tornar a transmissão mais eficiente. 
Mesmo com os avanços no armazenamento de bate-
rias, a adoção continua limitada na maioria dos paí-
ses de baixo e médio rendimento devido a barreiras 
políticas, financeiras e regulatórias. As opções procu-
radas, além de soluções de armazenamento de ener-
gia a curto prazo, tais como baterias de iões de lítio, 
incluem sistemas de armazenamento de energia de 
longa duração sustentáveis e rentáveis, que estão 
muito distantes.121

Outra dimensão da incerteza é a forma como o 
sistema financeiro, que pressupõe um clima está-
vel, irá evoluir.122 Um afastamento dos ativos de bens 
de carbono-intensivo irá expor alguns investidores, 
que podem resistir e tentar abrandar um movimento 
em direção a um caminho com baixo teor de carbo-
no123 Os governos estão agora a prestar mais atenção 
aos riscos financeiros relacionados com o clima. Por 
exemplo, uma ordem executiva de 2021 do Presiden-
te dos EUA, Joseph Biden, exige a divulgação clara 
e precisa dos riscos financeiros relacionados com o 
clima para salvaguardar os ativos físicos, bem como 

os mercados financeiros, dos riscos relacionados com 
as alterações climáticas.124 O objetivo é proteger as co-
munidades e as famílias, bem como a transição dos 
Estados Unidos para o objetivo da neutralidade car-
bónica até 2050.

Os mecanismos globais e regionais estão também 
a atuar no sentido de facilitarem uma transição com 
baixo teor de carbono no setor financeiro. O Grupo 
de Trabalho para a Divulgação de Informações sobre 
a exposição Financeira às Alterações Climáticas pro-
cura fornecer aos investidores informação sobre os 
riscos relacionados com as alterações climáticas nas 
suas carteiras de investimento. Com a mesma aspira-
ção, um consórcio de bancos centrais e supervisores 
financeiros estabeleceu uma Rede para tornar o Siste-
ma Financeiro mais Ecológico.125 A taxonomia da UE, 
que classifica as atividades económicas ambiental-
mente sustentáveis, apoia a transição para a neutrali-
dade carbónica até 2050 e a implementação do Pacto 
Ecológico Europeu; o Ato Delegado da UE foi forma-
lizado para estabelecer os critérios de seleção dos ob-
jetivos ambientais das novas atividades económicas e 
os países europeus estão a intensificar vários esforços 
de mitigação, tais como acabar com a venda de novos 
automóveis a gasóleo e a gás em 14 anos e impor tari-
fas sobre mercadorias importadas de países com leis 
ambientais menos rigorosas.126

A volatilidade dos preços do petróleo e do gás duran-
te a pandemia de Covid-19 e agora com o desenrolar 

Figura 1.10 A transição energética em direção às energias renováveis pode desenrolar-se de formas diversas para 
diferentes setores
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da guerra na Ucrânia está a gerar ondas de choque no 
mundo inteiro.127 Os países exportadores de petróleo 
sofreram grandes défices fiscais quando os preços do 
petróleo caíram.128 Mas um conjunto de fatores, in-
cluindo o conflito na Ucrânia e a recuperação econó-
mica, uma vez que as preocupações com a Covid-19 
abrandaram, levaram a um rápido aumento dos preços 
do petróleo, uma vantagem para os países exportado-
res de petróleo, mas também um motor da inflação em 
quase todo o mundo.129

A incerteza associada às transições de energia per-
turbou as pessoas que a percecionam como injusta. Nas 
aldeias e pequenas cidades francesas voltaram a ver-se 
protestos contra o aumento dos preços da gasolina em 
2021, reminiscência dos movimentos do “colete ama-
relo” de 2018; em Espanha, assistiu-se a manifestações 
contra as faturas da energia e a Grécia enfrentou a agi-
tação social com o encerramento das minas de carvão.130 
Isto verifica-se mesmo quando se está a criar um gran-
de número de empregos no setor das energias renová-
veis.131 Enquanto se preveja a criação de mais empregos 
do que aqueles que se irão perder com as transições ao 
nível da energia, as transições estarão apenas depen-
dentes da forma como são geridas.132

Os atuais compromissos globais de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, por si só, não 
protegem  contra os perigos que advêm das alterações 
climáticas.133 Os preços do carbono continuam a ser 
demasiado baixos para reduzir eficazmente as emis-
sões. Apenas 22% das emissões globais de carbono 
estão abrangidas por um sistema de definição de pre-
ços para o carbono.134 Por sua vez,  a implementação 
continua a ser um desafio mesmo para os compromis-
sos assumidos para eliminar gradualmente os subsí-
dios aos combustíveis fósseis (não foi fixada qualquer 
data para atingir o objetivo a nível mundial, e 2021 re-
gistou o maior aumento de subsídios de combustíveis 
fósseis desde 2010).135 A incerteza associada à tran-
sição pode ser aumentada pela constatação de que é 
necessária uma maior ambição, juntamente com a re-
sistência à mudança por parte de poderosos grupos de 
pressão ou preocupações públicas com a perda de em-
prego em setores específicos.136 E as transições podem 
ser interrompidas: a eliminação gradual do carvão na 
Alemanha, iniciada na década de 1980, está ainda a 
anos da sua conclusão, com preocupações sobre os ati-
vos improdutivos e a insegurança dos trabalhadores e 
comunidades afetadas.137

“A transição energética voluntária está a 
acontecer agora, sustentada por políticas 
e apoiada por movimentos sociais

Mesmo assim, a transição energética é possível.138 Um 
movimento em França para aumentar a capacidade nu-
clear fortaleceu a sua quota de poder de quatro por cento 
em 1970 para 40 por cento em 1982.139 Os Países Bai-
xos passaram de ter um abastecimento de carvão de 55 

por cento da sua potência e de petróleo bruto de 43 por 
cento em 1959 para ter um abastecimento de gás natu-
ral de 50 por cento em 1971.140 A transição energética vo-
luntária está a acontecer agora, sustentada por políticas 
e apoiada por movimentos sociais.141

Incerteza associada à gestão da utilização do 
material para aliviar as pressões planetárias

A mudança para economias de baixo carbono depende-
rá em parte da extração de minerais e da utilização de 
materiais que são fundamentais para tecnologias como 
os veículos elétricos e os painéis solares. A mesma ex-
tração implica alterações do uso do solo e emissões 
que não só aumentam as pressões planetárias, como 
também têm sido associadas a graves violações dos di-
reitos humanos.142 Por exemplo, elementos terrestres 
raros podem ser localizados em ecossistemas sensíveis 
com elevada biodiversidade, sumidouros de carbono 
cruciais e recursos hídricos, que, se forem explorados, 
podem danificar irreversivelmente os recursos natu-
rais. Dos 50 milhões de quilómetros quadrados do ter-
ritório da Terra atualmente minado, cerca de oito por 
cento sobrepõe-se a áreas protegidas, sete por cento 
a áreas-chave de biodiversidade e 16 por cento às res-
tantes áreas livres de atividades industriais e de outras 
pressões humanas.143 A próxima vaga de crescimen-
to das energias renováveis poderá afetar 30 por cento 
das áreas protegidas e áreas-chave da biodiversida-
de e comprometer 60 por cento das áreas restantes li-
bertas de atividades industriais e de outras pressões 
humanas.144 O conflito em curso desvia recursos e a 
atenção da proteção dos ecossistemas sensíveis e das 
populações vulneráveis. Com as projeções da procura 
de energia baseadas nas políticas e anúncios políticos 
existentes, espera-se que a procura de minerais dupli-
que. E sob um cenário de desenvolvimento sustentável, 
em que as políticas energéticas são consistentes com os 
objetivos do Acordo de Paris, espera-se que a procura 
de minerais quadruplique (figura 1.11).145

Outra dimensão da incerteza está relacionada com 
o futuro da exploração dos fundos marinhos e do espa-
ço. A crescente procura por energias renováveis está a 
levar as empresas de exploração mineira e as start-ups 
a investirem nas oportunidades existentes no subsolo 
do oceano.146 Os cientistas alertam para o facto de que 
perturbar o fundo marinho, tranquilo e escuro, que pro-
porciona um ecossistema único para a vida marinha, 
terá ramificações não só a nível local, mas também a 
milhares de quilómetros de distância. A primeira expe-
riência de mineração de fundos marinhos ocorreu em 
1989, com a DISCOL,147 tendo ficado demonstrado que 
as espécies não se recolonizaram após mais de 30 anos. 
Com a tecnologia vanguardista e a regulamentação a 
aproximar-se, a exploração comercial dos fundos mari-
nhos pode ser devastadora para a vida marinha e, à me-
dida que a tecnologia avança para tornar a mineração 
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espacial uma possibilidade próxima, levantam-se ques-
tões sobre a regulamentação.148 Não existe acordo legal 
entre as nações para proibir a mineração de corpos 
celestiais; os dois tratados em vigor permitem a livre 
exploração e utilização dos recursos espaciais, deixan-
do as escolhas aos mineradores. Por outro lado, fortes 
pressões para procurar respostas além do nosso próprio 
planeta podem desviar a atenção de nós próprios.149

A procura de materiais ultrapassa a da transição 
energética. Estão a aumentar as pressões planetárias 
com implicações que se irão estender ao futuro. Uma 
garrafa de plástico pode permanecer na natureza 
por aproximadamente 450 anos.150 E, desde os anos 
50 do século passado, produzimos mais de 8 mil mi-
lhões de toneladas de plástico.151 Em 2020, o consu-
mo mundial de materiais excedeu 100 mil milhões de 
toneladas por ano,152 duas vezes o montante registado 

Figura 1.11 A transição energética exige minerais e materiais que aumentam as pressões planetárias
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em 1995.153 Até 2060, espera-se que exceda três vezes 
mais o montante registado em 1995.154 Apenas cerca 
de 8,6 por cento de tudo o que é produzido é recicla-
do.155 Os bens produzidos pelo Homem estão a mudar 
a face da Terra. Para se ter uma ideia da escala, pela 
primeira vez na história da humanidade, a massa an-
tropogénica ultrapassou a biomassa viva mundial (fi-
gura 1.12).156

Os desafios com os resíduos nucleares também 
apontam para a necessidade de se considerar a uti-
lização dos materiais de uma forma abrangente. Os 
recursos nucleares que são utilizados para produzir 
energia limpa e bens industriais e para aplicações 
militares também geram resíduos radioativos, que 
precisam de ser armazenados durante mais de meio 
milhão de anos, transmitindo responsabilidades e de-
safios às gerações longínquas.157 Muitos dos resíduos 
são temporariamente armazenados no subsolo em 
tanques, que, através do desgaste, podem vazar ma-
terial radioativo para os nossos solos e água. Cerca de 
95 por cento dos reatores nucleares do mundo produ-
ziram cerca de 265.000 toneladas métricas de com-
bustível pesado usado e 38 milhões de metros cúbicos 
de resíduos nucleares sólidos.158

As atividades antropogénicas também estão a inter-
romper os ciclos biogeoquímicos. Os níveis de carbo-
no são 36 vezes superiores aos níveis pré-industriais, 
os níveis de fósforo 13 vezes superiores e os níveis de 
azoto 9 vezes superiores.159 O azoto nos fertilizantes 
acumulados na natureza polui a água (excesso de ni-
tratos na água potável), reduz a qualidade do ar, esgo-
ta a camada de ozono e acelera o aquecimento global 
e a perda de biodiversidade.160 O escoamento excessi-
vo de azoto nos rios e oceanos aumenta a proliferação 
de algas, que estão a esgotar o oxigénio dos oceanos e 
a matar a flora e fauna aquáticas. As imagens de saté-
lite sugerem que cerca de 1,15 milhões de quilómetros 
quadrados da superfície do oceano podem ser zonas 
eutróficas,161 sendo uma grande parte delas zonas 
mortas.162

Rápidas alterações tecnológicas: um terreno 
movediço debaixo dos nossos pés

As rápidas mudanças tecnológicas estão a trazer 
novas formas de interação dos seres humanos com 
a tecnologia, e uns com os outros, criando mais 

Figura 1.12 A massa antropogénica excede atualmente a biomassa viva total do mundo
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incertezas.163 Os ganhos potenciais são massivos, mas 
e a distribuição dos benefícios e os impactos diferen-
ciados nas pessoas? A eventual emergência de IA de 
uso geral poderia multiplicar o PIB global por pessoa 
por um fator de 10, algo que historicamente o mundo 
levou 190 anos a realizar, de 1820 a 2010.164 Mas 
estes enormes ganhos potenciais agregados podem 
ser concentrados apenas em alguns, deixando muitos 
para trás. Uma possibilidade é cair numa armadilha 
de Turing, em que o poder tecnológico e económico 
se concentra e se traduz em poder político, “aprisio-
nando uma maioria impotente num equilíbrio infe-
liz”.165 A reação adversa contra o comércio livre em 
alguns países de elevados rendimentos oferece uma 
história cautelosa, dado que os ganhos de rendimento 
agregados da globalização através da vantagem com-
parativa e especialização não foram distribuídos para 
compensar ocupações, setores ou regiões desfavore-
cidos. Os vencedores económicos ganharam poder e 
perderam interesse em assegurar a distribuição equi-
tativa dos benefícios.166

“As recentes mudanças tecnológicas superam 
a nossa capacidade de compreender as suas 
implicações sociais. Frequentemente disruptiva, 
a inteligência artificial, os meios de comunicação 
social e outras novas tecnologias estão a 
mudar as nossas vidas de forma profunda

As recentes mudanças tecnológicas superam a 
nossa capacidade de compreender as suas impli-
cações sociais. Frequentemente disruptiva, a IA, 
os meios de comunicação social e outras novas tec-
nologias estão a mudar as nossas vidas de forma 
profunda.

Para ilustrar a nova dimensão da incerteza, as sec-
ções que se seguem consideram brevemente a era di-
gital, a IA e a edição genética; ver capítulos 4 e 5 para 
uma análise mais aprofundada das implicações da 
mudança tecnológica.

O mundo digital: a transformação 
da interação humana

Menos de um por cento da informação tecnológica ar-
mazenada no mundo encontrava-se em formato digi-
tal no final da década de 1980, em comparação com 
mais de 99 por cento em 2012.167 Qualquer que seja 
o modo como nos ligamos ao nosso trabalho, como 
comunicamos com amigos e familiares ou o que fa-
zemos no nosso tempo livre, a tecnologia digital tor-
nou-se uma parte indispensável na vida de muitas 
pessoas. Em 2010, o número de máquinas conecta-
das à Internet excedeu pela primeira vez o número 

de pessoas conectadas.168 Ao contrário das gerações 
prévias, muitas crianças nascidas depois de 2008 têm 
uma extensa exposição a dispositivos digitais no iní-
cio da vida.

Controlar o otimismo inicial sobre as oportuni-
dades das novas tecnologias é uma desvantagem ou 
consequência não intencional. Os telemóveis ras-
treiam os nossos movimentos. A IA, reduzindo o es-
forço humano em tarefas sofisticadas, pode também 
replicar e amplificar estereótipos. As redes sociais, 
originalmente destinadas a estabelecer ligações entre 
nós, estão a contribuir para a divisão, ilustrando a 
forma como as novas tecnologias trazem consigo con-
sequências não intencionais que geram incerteza.169

As empresas estão a introduzir novas tecnologias a 
um ritmo acelerado para automatizar a produção e re-
duzir os custos. Alguns empregos estão a desaparecer, 
como é o caso das áreas de contabilidade, administra-
ção e tradução, enquanto outros são criados nas áreas 
de megadados, segurança digital e engenharia robóti-
ca. O Fórum Económico Mundial prevê que, até 2025, 
97 milhões de novos empregos serão criados e 85 mi-
lhões de empregos serão perdidos em 15 indústrias e 
26 economias.170 As indústrias que não acompanham 
a tendência para a automatização perdem vantagem 
competitiva, tal como os trabalhadores que não ad-
quirem novas competências para acompanharem 
a evolução do mercado de trabalho. Isto pode tam-
bém ter implicações para os países de baixo e médio 
rendimento, que podem ver uma relocalização dos 
empregos.171

A digitalização está a mudar as interações humanas 
e dos humanos com a tecnologia, por vezes de forma 
radical. Os serviços de encontros online são um exem-
plo de interação humana alterada pela digitalização.172

A interação humana com os algoritmos também 
se tornou prejudicial a vários níveis.173 Os telemóveis 
e as redes sociais elevam as vozes dos grupos margi-
nalizados e oprimidos, mas são também ferramentas 
para aqueles que desejam fazer mal.174 Através destas 
plataformas, grupos com ideologias extremistas e vio-
lentas podem alargar o círculo de seguidores.175

A constante ligação às redes sociais pode ter efei-
tos cognitivos e emocionais nocivos.176 Os neurocien-
tistas sugerem que o uso da Internet alterou a forma 
como o cérebro funciona, afetando a atenção e a me-
mória e tornando-nos menos sociáveis e empáticos.177 
Por exemplo, adicionar uma única palavra moral-e-
mocional a um tweet aumenta a sua taxa de retweet 
em 19 por cento.178 Um comentário que inclui um de-
sacordo indignado obtém duas vezes mais gostos e 
três vezes mais comentários.179 E a elevada procura 
de atenção, como através da sobreutilização das redes 
sociais, reduz o tempo de reflexão construtiva dos jo-
vens, diminuindo o espaço para imaginar o futuro ou 
refletir sobre memórias pessoais.180

4 4 RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 2021/2022



Inteligência artificial: a fazer escolhas por nós

À medida que as nossas vidas ficam mais dependen-
tes da IA – das previsões meteorológicas às transações 
do mercado financeiro ou às análises de ADN – esta-
mos a delegar as escolhas humanas. A IA está a esco-
lher as notícias e informações a que estamos expostos 
e a sugerir o que devemos comprar.

A utilização de algoritmos nas redes sociais re-
sulta na diminuição da exposição das pessoas a no-
tícias que suscitem atitudes contrárias, facilitando 
a polarização de pontos de vista.181 Entre os millen-
nials em muitas partes do mundo, as redes sociais 
são frequentemente a fonte dominante de notícias 
sobre política e governos.182 Ao recomendarem ví-
deos e notícias de forma automatizada, o conteúdo 
manipulativo chega agora facilmente aos que o vi-
sualizam, amplificando a difusão da desinformação.183 
As redes sociais também podem alimentar ondas 
populistas, nacionalistas e xenófobas em todas as 
sociedades.184

A IA está a melhorar no que respeita à criação de 
informações falsas e à propagação da desinformação. 
Tenhamos em conta a forma como as redes gerado-
ras antagónicas criam áudios e vídeos falsos.185 Estas 
tecnologias podem agora ser facilmente utilizadas 
através de aplicações para criar falsificações graves e 
perigosas. Em 2016, mais de 50 por cento do tráfego 
da Internet foi gerado por bots.186 De facto, a infor-
mação falsa tende a espalhar-se mais amplamente 
que a verdadeira.187 As redes sociais podem reduzir 
a avaliação crítica e facilitar a difusão de teorias da 
conspiração.

“À medida que as nossas vidas ficam mais 
dependentes da inteligência artificial – das 
previsões meteorológicas às transações do 
mercado financeiro ou às análises de ADN 
– estamos a delegar as escolhas humanas

Na mesma ordem de ideias, quem é responsável 
por decisões erradas em matéria de IA? Os pedidos 
de crédito são rejeitados e as publicações nas redes 
sociais são eliminadas com base em decisões de IA, 
enquanto os mecanismos para contestar essas de-
cisões não se encontram totalmente desenvolvidos 
Muitos algoritmos são opacos, não regulamentados 
e difíceis de contestar.188 Algoritmos de reconheci-
mento de padrões podem ser aplicados para atingir 
determinadas pessoas189 ou produzir danos colate-
rais desproporcionais e tendenciosos devido a im-
perfeições no código ou nos dados de formação.190 A 
utilização de IA nas forças armadas para a utilização 
de armas autónomas ou robôs assassinos levanta 
muitas questões.191

A aprendizagem automática está também a for-
necer às empresas informações de mercado que 
nunca tiveram antes, criando novos caminhos para 
a publicidade enquanto violam potencialmente a 
privacidade do consumidor. Quando os consumido-
res compram online, revelam as suas preferências e, 
possivelmente, informações sobre os seus amigos 
e familiares, que as empresas podem utilizar para 
expandirem o alcance do mercado. Tais dados, fre-
quentemente fornecidos inadvertidamente pelos 
consumidores, podem transferir informações para 
empresas sem restrições sobre a forma como podem 
ser utilizados.192

Manipulação genómica: redefinindo 
o campo das possibilidades

A manipulação genómica revolucionou as ciências 
da vida e a medicina através da possibilidade de al-
terar as caraterísticas dos organismos vivos alteran-
do o ADN. As RPCARI podem ajudar no tratamento 
de uma série de condições de saúde com relativa fa-
cilidade e eficácia.193 Pela primeira vez, é possível 
aumentar a longevidade das crianças com progéria, 
uma doença genética que promove o envelhecimento 
precoce e reverte a cegueira.194 As RPCARI também 
estão a ser exploradas no âmbito das doenças neuro-
degenerativas como a distrofia muscular, a doença de 
Huntington e a doença de Alzheimer.195

A manipulação genómica também levanta ques-
tões. A manipulação de células somáticas pode alte-
rar os genes de um determinado doente, enquanto a 
manipulação de células germinativas de óvulos e es-
permatozoides pode levar o tratamento às gerações 
futuras. O progresso neste campo tem sido tão rápido 
que as questões em torno da ética, da regulamenta-
ção e das implicações sociais fazem com que os países 
se esforcem por recuperar o atraso. Recentemente, 
um investigador alarmou o mundo ao confirmar que 
tinha editado os genes de dois bebés gémeos.196 Exis-
tem ainda muitas preocupações de segurança. Por 
exemplo, num embrião, uma nuclease pode não cor-
tar necessariamente ambas as cópias dos genes alvo 
ou pode começar a dividir-se antes de as correções 
estarem completas.197 A edição de genes em ratos, bo-
vinos, ovinos e suínos também mostra que é possível 
apagar ou desativar genes num embrião. Os bioéticos 
argumentam que é impossível obter o consentimento 
sobre a manipulação da linha germinal a partir de um 
embrião ou de gerações futuras.198

A manipulação genética na indústria alimentar 
pode aumentar a produtividade e tornar os produtos 
resistentes às condições meteorológicas e às doen-
ças.199 O Japão autorizou recentemente uma variante 
de tomates geneticamente modificados rica em ami-
noácidos (GABA) que pode induzir o relaxamento e 
baixar a pressão sanguínea.200 Culturas resistentes à 
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seca estão a ser desenvolvidas para manter rendimen-
tos elevados em tempos de abastecimento de água re-
duzido, e está em curso uma investigação sobre se o 
arroz geneticamente modificado poderá resistir às 
inundações.201

“ A conjuntura de incerteza e polarização pode 
ter um efeito paralisante, retardando a ação para 
contrariar as pressões humanas sobre o planeta.

Como devem ser regulamentados os alimentos 
geneticamente modificados e como devem os 
consumidores ser informados? E quanto à rotulagem 
de alimentos geneticamente modificados? 
Várias empresas de biotecnologia, agronegócios 
e retalhistas do setor alimentar propõem uma 
campanha de rotulagem, enquanto outras defendem 
o inverso, mas, até que sejam dadas respostas a estas 
questões, é muito provável que a incerteza persista.202

Incerteza impulsionada 
pela polarização: atrasar a 
ação, agravar o conflito

A incerteza abre espaço à dispersão de opiniões203 e ao 
desacordo quanto ao melhor curso de ação.204 Isto não 
é necessariamente um problema. De facto, quando se 
deparam com o imprevisível, as sociedades tendem 
a aproveitar o conhecimento coletivo agregado e 
as narrativas para mobilizar a resiliência.205 Mas a 
insegurança também pode incentivar a polarização 
política, especialmente entre os que são avessos 
à incerteza.206 Por exemplo, a investigação revela 
que, no rescaldo incerto de um choque, como o de 
uma crise financeira, o apoio aos extremos políticos 
aumenta.207 A polarização política reduz a confiança 
generalizada e divide a sociedade entre “nós” e 
“eles”. Fortalece opiniões, enfraquece a deliberação 
pública e pode mesmo atingir níveis tóxicos, com 
efeitos prejudiciais para as liberdades democráticas e 
os direitos humanos.208

A última década assistiu a um rápido recuo 
democrático e a um aumento da polarização política 
em muitas sociedades (ver capítulo 4).209 A confiança 
e a crença na democracia têm vindo a diminuir 
em paralelo com o aumento do autoritarismo.210 A 
polarização política tem crescido num conjunto 
diversificado de países (figura 1.13).

A conjuntura de incerteza e polarização pode 
ter um efeito paralisante, retardando a ação para 
contrariar as pressões humanas sobre o planeta. 
O verdadeiro paradoxo do nosso tempo pode ser a 
incapacidade de agir, apesar da crescente evidência 
da angústia que as pressões planetárias humanas 
estão a causar aos nossos sistemas ecológicos e 
sociais. Contudo, quando as perspetivas do futuro 

são incertas, as pessoas podem tirar conclusões 
diferentes a partir dos mesmos dados,211 e a incerteza 
científica pode ser uma base para a manipulação 
política.212 Com efeito, a disseminação da 
desinformação contribui para deteriorar as atitudes 
sociais e a polarização.213

Nos tempos incertos de hoje, a cooperação e o 
diálogo têm frequentemente ocupado um lugar 
secundário, à medida que os conflitos armados 
e as despesas militares atingem o seu auge.214 As 
guerras e os conflitos violentos representam ameaças 
diretas às vidas e aos meios de sustento e agravam 
as vulnerabilidades pré-existentes. Acrescentam 
diversas dimensões de incerteza à vida das pessoas 
e impedem tanto os investimentos individuais 
como coletivos no desenvolvimento humano.215 O 
número de pessoas a viver em áreas afetadas por 
conflitos violentos estava a atingir níveis recorde 
mesmo antes da guerra na Ucrânia. Em 2020, cerca 
de 1,2 mil milhões de pessoas viviam num raio de 50 
quilómetros de um cenário de conflito, quase metade 
(560 milhões) em locais fora dos denominados 
cenários frágeis.216 Além disso, uma grande parte 
do aumento do número de pessoas que vivem perto 
de cenários de conflito ocorreu em locais onde o 
conflito está presente, mas resulta em menos de 10 
vítimas, indicando uma transição para a insegurança 
e incerteza que vai além dos conflitos mais violentos 
e mortais.217

O conflito desvia a atenção política e os recursos 
do objetivo de desenvolvimento sustentável e pode 
dificultar os esforços de mitigação e adaptação às 
alterações climáticas.218 Os estudos apontam para 
uma dupla crise de conflito e disrupção planetária 
(destaque 1.6). O aquecimento global aumenta 
os riscos de conflito,219 como o documenta a 
história,220 com os aumentos da temperatura ligados 
a uma maior criminalidade e violência interpessoal, 
mesmo fora de cenários de conflito armado.221 A 
natureza e os recursos naturais estão também 
a tornar-se uma fonte de contestação.222 Mas a 
ligação entre o clima e os conflitos não é linear 
e abrange as esferas socioeconómica, política e 
ecológica.223 Atualmente, alguns dos locais mais 
expostos às alterações climáticas coincidem com 
contextos frágeis e assolados por conflitos, em 
que os recursos e a capacidade de resiliência já são 
baixos (ver destaque 1.6). Os conflitos prejudicam 
o acesso ao tão necessário financiamento 
climático em contextos frágeis e violentos.224 As 
transições de baixo-carbono em curso podem gerar 
insegurança ao criarem novas áreas de contestação, 
especialmente quando associadas a dinâmicas de 
poder desiguais e incertezas sobre a propriedade da 
terra (destaque 1.7).
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Em relação a algo completamente 
diferente: novas e estratificadas 
forças motrizes de incerteza

Os níveis de incerteza estão a aumentar e a 
interagir. A novidade do impacto do ser humano no 
planeta, os esforços intencionais de transformação, 
o ritmo acelerado da inovação tecnológica e o 
desenvolvimento humano inscrito na natureza 
convidam-nos a dar um passo atrás e a considerar 
os ciclos de reação e as interligações entre os nossos 
sistemas sociais e ecológicos.225 Com estreitas 
interligações, as ameaças podem facilmente 
transbordar e multiplicar-se conduzindo a uma falha 
sistémica.226 A interação de diferentes dimensões de 
incerteza transforma o contexto atual num contexto 
de turbulência a nível sistémico.227 Os eventos 
meteorológicos e climáticos extremos interagem de 
formas cada vez mais complexas, moldados tanto 
por fatores físicos como por contextos sociais.228 As 
instituições e os comportamentos criam conexões 

não físicas, com implicações no impacto dos riscos 
naturais e para a gravidade de futuros eventos 
extremos num conjunto de complexos ciclos de 
reação. (tabela 1.1).

Estas interações entre os fatores físicos e sociais 
estiveram sempre presentes a nível local. No entanto, 
ao longo do século XXI, o mundo confrontar-se-á 
com uma mudança contínua dos níveis de base, a par 
de eventos de precipitação mais extremos, húmidos 
e secos, que colocarão desafios de adaptação muito 
superiores a tudo o que já foi vivido.229 De facto, o 
“normal” em transformação será tão substancial 
que, se as medidas tradicionais para identificar 
eventos extremos forem baseadas no que tem sido 
considerado “normal”, todo o final do século XXI 
será um único grande evento extremo.230 Por outras 
palavras, a interação entre os fatores físicos e as forças 
sociais231 está fundamentalmente a deslocar tanto a 
fronteira do risco como o seu crescente desvio.232 No 
passado, instituições e comportamentos evoluíram 
ao longo do tempo para gerir o impacto da incerteza 
e reduzir as vulnerabilidades às ameaças. No futuro, 

Figura 1.13 A polarização política está a aumentar em todo o mundo
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os padrões da adaptação local serão tão perturbados 
como resultado das alterações climáticas233 que 
podemos estar mal equipados para lidar nacional e 
mesmo globalmente com a materialização simultânea 
de múltiplas ameaças interagindo umas com as outras 
de formas compostas e inovadoras (ver caixa S1.6.1 no 
destaque 1.6 de um exemplo de um agravamento da 
crise a nível nacional).

As secas raramente, se é que alguma vez, afetaram 
todas as principais regiões produtoras de alimentos 
ao mesmo tempo, proporcionando oportunidades de 
“proteção global” através do comércio. O declínio do 
abastecimento alimentar numa região afetada pela 
seca poderia ser compensado pelo abastecimento 
de outras regiões livres de seca. Agora, o risco de 
fracasso global das culturas resultará da ocorrência 
mais frequente de ondas de calor e secas que 
afetam os principais celeiros de trigo, milho e soja.234 
Atualmente, existe quase zero probabilidade de os 
quatro países que representam a grande maioria das 
exportações mundiais de milho sofrerem perdas 
de colheitas simultâneas superiores a 10 por cento, 
mas esta probabilidade pode aumentar para quase 
90 por cento com um aquecimento global de 4°C.235 
O impacto global passa não só pela temperatura e 
alterações nos padrões hidrológicos, mas também 
pelas grandes alterações na produtividade global 
dos ecossistemas, desencadeadas pelo aumento dos 
níveis de dióxido de carbono.236

Estes riscos são acrescidos de fortes pressões para 
aumentar a eficiência através de poderosas economias 
de escala na produção alimentar, concentrando a 
produção global de alimentos somente em alguns 
celeiros. A homogeneização dos hábitos de consumo 
alimentar deixa o mundo dependente de um número 
limitado de culturas provenientes de um número 
limitado de locais para se alimentar.237 Assim, as 
escolhas comportamentais e sociais – escolhas de 
dieta e incentivos económicos para concentrar a 
produção – tornam-nos cada vez mais vulneráveis 
a falhas sincronizadas nas colheitas.238 Além 
disso, a perda de diversidade de culturas poderia 
desestabilizar ecossistemas inteiros e ter impactos 
económicos e sociais adversos.239

Os conflitos criam níveis adicionais de incerteza à 
cada vez mais concentrada e homogénea produção 
global de alimentos. Pensemos na guerra na Ucrânia, 
um dos maiores produtores e exportadores de trigo 
do mundo. A Federação Russa controla grande parte 
da quota de mercado global de fertilizantes, um fator 
chave na produção agrícola. O conflito afetou as 
exportações de cereais e fertilizantes, contribuindo 
para um choque no preço das mercadorias, 
especialmente entre as pessoas que vivem em 
condições de pobreza.240 Indo além das mortes e 
deslocações relacionadas com a guerra, a insegurança 
energética paira ameaçadora, uma crise de 
insegurança alimentar está em curso e a instabilidade 
geopolítica está a aumentar.241 De facto, a guerra pode 

Tabela 1.1 Alterações climáticas impulsionadas por fatores físicos agravados e pelo contexto social

Riscos Fatores climáticos Fatores sociais

Secas Precipitação, evapotranspiração, humidade prévia do 
solo, temperatura

Gestão da água, alteração do uso 
do solo

Stress térmico fisiológico Temperatura, humidade atmosférica, ciclo diurno Urbanização, irrigação

Risco de incêndio Temperatura, precipitação, humidade relativa, vento, 
relâmpagos

Urbanização, desflorestação

Inundações costeiras Escoamento do rio, precipitação, nível da água 
costeira, oscilação, velocidade do vento

Infraestruturas resistentes, remoção 
das barreiras costeiras naturais

Inundações nas confluências 
fluviais

Precipitação, níveis de água dos rios, circulação 
atmosférica em grande escala

Gestão da água, urbanização

Calor e seca simultâneos Temperatura, precipitação, evapotranspiração, 
humidade atmosférica

Gestão da água, gestão do solo, 
alteração do uso do solo

Ventos e precipitação 
simultâneos extremos

Velocidade do vento, precipitação, orografia, 
circulação atmosférica em grande escala

Pouco ou nenhum

Calor e poluição atmosférica 
simultâneos

Temperatura, radiação solar, dióxido de enxofre, óxidos 
de azoto, ozono, partículas em suspensão

Urbanização, atividades agrícolas e 
industriais

Nota: A tabela fornece exemplos de como os fatores climáticos compostos e os fatores sociais interagem para produzir extremos climáticos in-
terligados Os fatores sociais listados são não exaustivos e incluem apenas os que contribuem diretamente para o risco e não os que contribuem 
para o impacto. As alterações climáticas antropogénicas a longo prazo desempenham um papel importante em muitos destes riscos, mas são aqui 
omitidas para simplificar.
Fonte: Adaptado de Raymond e outros (2020).

4 8 RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 2021/2022



representar um gatilho crucial, causando uma onda 
global de efeitos.

A pandemia de Covid-19 juntou as doenças 
zoonóticas, as desigualdades e a conectividade 
socioecológica global. Condições de mercado 
de trabalho desiguais levaram a que alguns 
trabalhadores pudessem transitar rapidamente para 
acordos de trabalho à distância, salvaguardando a 
saúde e a subsistência económica, enquanto outros 
tiveram de continuar a interagir com pessoas ou 
de deixar os seus empregos. E – embora a proteção 
social possa ter estabelecido a possibilidade de 
uma pessoa abandonar o trabalho para seguir as 
recomendações de saúde pública – a polarização 
política, a desinformação e a quebra de confiança 
na ciência e nas instituições também estavam em 
jogo, influenciando a disposição das pessoas para 
seguirem as recomendações das autoridades de 
saúde pública.242

O que o futuro pode reservar em virtude da 
pandemia é uma das principais causas de angústia243 
e a Pandemia de Covid-19 poderá deixar marcas 
profundas. A igualdade no acesso às tecnologias 
digitais pode ter aumentado as disparidades 
educacionais, prejudicando as crianças nos países 
com um baixo rendimento.244 Enquanto os países 
com um elevado rendimento podem mobilizar 
recursos massivos para despesas de recuperação, 
frequentemente contraindo empréstimos a taxas 
de juro recorde baixas, os países com um baixo 
rendimento enfrentam condições fiscais apertadas e 
têm de pagar a dívida em vez de apoiar as pessoas a 
lidar com os impactos socioeconómicos da pandemia. 
De futuro, as diferenças relativamente às despesas de 
recuperação entre as economias desenvolvidas e em 
vias de desenvolvimento podem vir a exacerbar as 
diferenças nas trajetórias de crescimento.245

As doenças zoonóticas e as pandemias podem estar 
no centro das atenções, mas as ameaças para a saúde 
decorrentes dos impactos antropogénicos no planeta 
expandem-se além disso. A perda acelerada de 
biodiversidade é uma ameaça à segurança alimentar, 
uma vez que grande parte da nossa produção agrícola 
depende de polinizadores.246 A segurança alimentar 
representa uma crise global iminente, com 2,4 mil 
milhões de pessoas a enfrentarem uma situação de 
insegurança alimentar moderada a grave em 2020. 
A perda de polinizadores também afeta a diversidade 
e disponibilidade de diferentes nutrientes.247 A 
perda da biodiversidade reduz o potencial de novas 
descobertas médicas e representa uma ameaça direta 
às práticas médicas locais e tradicionais.248 A poluição 
está a tornar-se uma grave ameaça à saúde, causando 
aproximadamente 9 milhões de mortes prematuras 
a nível mundial em 2015, 92 por cento das quais em 
países de baixo e médio rendimento.249 A exposição 
à poluição atmosférica também tem estado ligada a 
uma maior mortalidade de Covid-19.250

Um desfasamento entre as incertezas e as 
estratégias de resiliência em interação

A interação de incertezas lança dúvidas sobre a eficá-
cia de algumas estratégias de resiliência que têm sido 
historicamente seguidas (ver destaque 1.1). Alavancar o 
comércio para fazer face aos extremos climáticos locais 
que afetam a produção alimentar, construir sistemas de 
energia indiferentes à temperatura ou migrar pode ser 
difícil no meio de dimensões de incerteza em interação. 
Para onde migramos se o mundo inteiro for afetado por 
riscos naturais simultâneos, ou quando as desigualda-
des e a polarização política criam barreiras ao movimen-
to das pessoas? Podemos diversificar o abastecimento 
alimentar através de importações num mundo onde o 
aumento da temperatura aumenta o risco de quebras si-
multâneas nas colheitas de trigo, milho e soja251 ou onde 
a escassez de mão-de-obra induzida pela pandemia, a 
guerra e as tensões geopolíticas enfraquecem as cadeias 
de abastecimento globais?252

“A interação de incertezas lança dúvidas sobre 
a eficácia de algumas estratégias de resiliência 
que têm sido historicamente seguidas. Para 
onde migramos se o mundo inteiro for afetado 
por riscos naturais simultâneos, ou quando 
as desigualdades e a polarização política 
criam barreiras ao movimento das pessoas?

As nossas aspirações comuns, como estabelecido 
na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
tornam-se indissociáveis. Atualmente, muitas pessoas 
estão a perder a fé na nossa habilidade coletiva de 
ir ao encontro dessas aspirações.253 De facto, as 
práticas democráticas têm vindo a enfraquecer,254 e 
a incapacidade dos países de se juntarem com a 
rapidez adequada durante a crise de Covid-19 para 
proporcionar um acesso justo às vacinas, outra 
ilustração.255 O Secretário-Geral das Nações Unidas, 
António Guterres, tem alertado repetidamente para 
uma ordem mundial global fragilizada256 e apelou às 
nações para reconstruírem a solidariedade global e a 
cooperação multilateral face às ameaças sistémicas e 
interligadas.257

Para fazer face à “confluência de calamidades”258 
no mundo atual, precisamos de mais cooperação 
internacional, e não menos, mais solidariedade entre 
as pessoas, entre gerações e com o planeta. Um dos 
principais desafios a ultrapassar é a necessidade 
de agir imediatamente para aliviar as pressões 
planetárias, sabendo que alguns dos benefícios só 
se vão materializar no futuro. Os ensinamentos das 
filosofias indígenas preenchem estas desigualdades 
intergeracionais e podem contribuir para promover 
a mudança. Em muitas destas filosofias, as gerações 

CAPÍTULO 1  — UM NOVO COMPLEXO DE INCERTEZA 49



passadas, presentes e futuras partilham “histórias 
entrelaçadas que moldam [...] as vidas coletivas e o 
mundo” e as responsabilidades entre gerações de 
“tutela socioambiental” estão implícitas.259 Restaurar 
a nossa ligação com o planeta e connosco próprios, 
incluindo através das gerações, e agir de forma a 
melhorar a nossa vida partilhada, entre gerações 
e coletiva, torna-se então um objetivo central. No 
entanto, estas perspetivas são frequentemente 
marginalizadas nos principais debates políticos, 
tornando a capacitação das comunidades indígenas 
e outras comunidades marginalizadas não apenas 
uma questão de justiça, mas também uma questão de 
obter ensinamentos e ideias que poderiam beneficiar 
a humanidade como um todo (destaque 1.8).260

Para onde vamos a partir daqui é connosco: 
agiremos a tempo de evitar as piores consequências, 
ou a polarização conduzirá ao desentendimento 

e dificultará a mudança? Iremos abordar os 
desequilíbrios de poder e as desigualdades que 
impulsionam as pressões planetárias e obstruem a 
agência das pessoas? Serão as ações empreendidas 
suficientes e irão beneficiar todos, ou irão exacerbar 
as desigualdades, acrescentando tensão aos contratos 
sociais já enfraquecidos e à cooperação global? O 
complexo de incerteza que enfrentamos pode parecer 
assustador, mas a história fornece amplas provas 
de resiliência individual e social. A inação perante 
a incerteza profunda e as ameaças combinadas ao 
desenvolvimento humano não é uma opção. Para 
avançar, precisamos de ser corajosos o suficiente para 
desafiar o status quo e procurar novos lugares, novas 
pessoas e um conjunto diversificado de tradições de 
conhecimento para inspiração e soluções.261 De facto, 
a agência humana pode ser um grande motor de 
mudança social em grande escala (ver capítulo 3).
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A crise climática atual não tem precedentes na 
história do planeta, devido à combinação da sua 
velocidade, eventual magnitude, escala global e 
causa humana. No entanto, os climas regionais e 
mesmo globais mudaram profunda e muitas vezes 
abruptamente ao longo dos cerca de 300.000 anos de 
história da humanidade.1 Antropólogos, arqueólogos, 
economistas, geneticistas, geógrafos, historiadores, 
linguistas e paleocientistas há muito que tentam 
identificar como estas mudanças influenciaram as 
comunidades e as sociedades. Os estudiosos desta 
área, atualmente designada de história do clima e da 
sociedade (HCS), identificam tipicamente relações 
entre as histórias climáticas e humanas não só para 
melhorar a compreensão do passado, mas também 
para esclarecer as previsões sobre um futuro mais 
quente.2

Durante mais de um século, os estudos mais 
influentes na HCS sustentaram que as tendências nas 
anomalias da temperatura e da precipitação levaram 
as populações humanas ao colapso ou a sofreram 
crises de subsistência. Embora os estudiosos 
da HCS não se tenham fixado numa definição 
comum e interdisciplinar de colapso, para eles o 
conceito envolve geralmente uma desintegração 
da complexidade socioeconómica, levando ao 
despovoamento, a novas estruturas políticas e a 
novos padrões de povoamento. Os estudiosos da 
HCS utilizaram métodos estatísticos e qualitativos 
para ligar a seca e o arrefecimento ao colapso de, por 
exemplo:
• O Império Acádio no III milénio a.C.
• As sociedades do Mediterrâneo da Idade do Bronze 

no II milénio a.C.
• O Império Romano Ocidental nos séculos V e VI 

d.C.
• As cidades dos Maias Clássicos no século X d.C.
• Angkor, capital do Império Khmer, no século XV 

d.C
• As colónias nórdicas da Gronelândia ocidental no 

século XV d.C.3

Ao examinar períodos e lugares bem documentados 
e muitas vezes comparativamente recentes, os 
estudiosos do HCS concentram-se geralmente 
em crises de subsistência que culminaram na 
transformação política, mas não no colapso. Em 
tais estudos, as crises tipicamente afligiram apenas 
um estado – por exemplo, durante as transições 

dinásticas no antigo Egito ou na China Imperial –, 
mas ocasionalmente também continentes inteiros, 
como sucedeu na Eurásia ocidental durante o 
século XIV ou XVII, por exemplo. Nos mesmos 
estudos, as civilizações mais afetadas foram aquelas 
com estratégias de subsistência, infraestruturas 
hidráulicas, pressões militares e demográficas, ou 
governos ineficientes e impopulares que as deixaram 
vulneráveis a perturbações ambientais.4

Os estudos da HCS sobre colapso e crise confirmam 
os receios mais comuns de que as civilizações 
atuais não possam sobreviver ao aquecimento 
global contínuo.5 As alterações climáticas atuais 
irão de facto reduzir a produtividade agrícola; 
limitar a disponibilidade de água potável; aumentar 
a gravidade das secas, ondas de calor e ciclones 
tropicais; e alterar os ambientes costeiros a uma 
velocidade e escala que poderá provocar respostas 
desestabilizadoras por parte da sociedade.6 No 
entanto, a ênfase desproporcionada colocada no 
colapso e na crise dos estudos da HCS reflete em parte 
preconceitos sistemáticos na forma como os estudos 
no terreno são concebidos, em vez das respostas 
históricas mais comuns às alterações climáticas.7

Os investigadores do HCS estão cada vez mais 
a explorar a resiliência das populações do passado 
às alterações e anomalias climáticas. As definições 
de resiliência em campos relacionados com o clima 
há muito que privilegiam os “ressurgimentos” no 
seguimento da catástrofe, sendo criticadas por 
assumirem que a mudança social é inerentemente 
indesejável. Os críticos argumentaram ainda que o 
conceito se desviou da prioridade mais urgente de 
mitigar as emissões humanas de gases com efeito 
de estufa. Afirmaram que o foco na resiliência 
encorajava o pressuposto de que as catástrofes são 
inevitáveis, naturalizando fontes de vulnerabilidade 
nas populações marginalizadas, e que deslocou a 
responsabilidade de evitar a catástrofe dos governos 
para os indivíduos.8

No entanto, as pessoas no passado encontraram 
claramente formas de lidar com as alterações 
climáticas, e não existe um termo tão acessível 
como resiliência para descrever as suas conquistas. 
Nem restam dúvidas de que os governos devem 
fomentar a resiliência ao aquecimento causado pelo 
homem, que já está a ser provocado com a atual crise 
climática. Atualmente, o Painel Intergovernamental 
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sobre as Alterações Climáticas (PIAC) utiliza o termo 
resiliência para significar a capacidade conjunta 
dos sistemas humanos e naturais “de lidar com um 
acontecimento, ocorrência ou distúrbio perigoso, 
respondendo ou reorganizando-se de forma a manter 
a sua função, identidade e estrutura essenciais.”9 
Abrange portanto a adaptação, que o PIAC define 
como o “processo de ajustamento ao clima real ou 
esperado e aos seus efeitos, a fim de moderar os 
danos ou explorar oportunidades benéficas.”10 Nem 
a adaptação, nem a resiliência são automaticamente 
uma qualidade positiva. Ambas podem preservar 
sistemas injustos e a expensas das populações 
vulneráveis. Em particular, a resiliência de uma 
sociedade, governo, instituição ou cultura ao longo de 
décadas ou séculos pode contrariar a vulnerabilidade 
das pessoas comuns às condições meteorológicas 
extremas.11

Estudiosos de diferentes disciplinas têm tentado 
identificar exemplos históricos de resiliência de 
diversas formas. Os arqueólogos por exemplo, 
enfatizam as conceções “de adaptação” das respostas 
passadas às alterações climáticas. Muitos definiram 
a resiliência utilizando a teoria da resiliência, um 
método baseado no modelo do ciclo adaptativo, 
no qual os sistemas socioecológicos perdem 
gradualmente a resiliência à medida que crescem 
em tamanho e complexidade, recuperando-a 
depois do seu colapso. Contudo, hoje em dia, há um 
desacordo generalizado sobre como, e se devemos ou 
não, utilizar a teoria da resiliência. As colaborações 
interdis ciplinares  uti l iz am , t ipicamente, 
conceptualizações amplas de resiliência, a maioria 
das quais se coaduna, grosso modo, com a definição 
do PIAC.12

Uma abordagem recente consiste em identificar 
os caminhos comuns seguidos por populações que 
eram amplamente resilientes face às alterações 
climáticas do passado, ou seja, que evitavam 
perdas demográficas graves ou sustentadas. Esta 
abordagem pode enfatizar tanto a diversidade 
de respostas resilientes às alterações climáticas 
do passado como a existência de estratégias 
partilhadas que podem informar a política climática 
atual.13 Existem pelo menos cinco destas vias 
(figura S1.1.1):
• Identificando novas oportunidades em ambientes 

locais e regionais.
• Mantendo ou desenvolvendo sistemas de energia 

resilientes.
• Explorando diversos recursos através do comércio.
• Adaptando as instituições aos novos riscos 

climáticos.
• Migrando para novos ambientes.

Populações que seguiram o primeiro caminho 
exploraram ambientes regionais ou locais que 
responderam às alterações climáticas globais 
ou hemisféricas de forma a beneficiar a forma 

como estas populações tinham organizado as suas 
sociedades. Os exemplos mais marcantes datam do 
Pleistoceno, a época geológica em que os ciclos na 
órbita e rotação da Terra alteraram repetidamente 
as concentrações de gases com efeito de estufa 
o suficiente para desencadear períodos glaciares 
e interglaciares alternados. Nos períodos 
glaciares, fazendo avançar os lençóis de gelo 
que anteriormente estavam presos nos oceanos, 
baixando o nível do mar e criando pontes terrestres 
que os seres humanos exploravam para migrar 
através da Terra. As mesmas forças responsáveis 
pelos períodos glaciais e interglaciais também 
reforçaram os sistemas de monções, “tornando 
mais ecológico” periodicamente o Sara e ajudando 
os pastores a migrar e a prosperar no que é hoje o 
maior deserto do mundo. Os pastores, por sua vez, 
podem ter retardado a desertificação de partes do 
Sara ao sustentarem ecossistemas de pastagens 
saudáveis.14

Bem dentro do Holocénico, a recente época 
geológica caraterizada por um clima interglacial 
relativamente estável, por dinâmicas semelhantes 
desempenhadas em escalas mais pequenas no tempo 
e no espaço. No Mediterrâneo Oriental, a precipitação 
aumentou durante o Inverno, a estação das chuvas 
da região, durante o século VI d.C. As comunidades 
pastoris e agrícolas beneficiaram de uma maior 
pluviosidade porque o sistema fiscal do Mediterrâneo 
Oriental permitia-lhes transportar facilmente os 
produtos agrícolas para os centros populacionais. 
O aumento da produtividade encorajou as elites a 
investir na agricultura orientada para o mercado; 
novas barragens, canais, piscinas e outras 
infraestruturas permitiram então aos agricultores 
gerir a água de forma mais eficaz.15

A segunda via envolvia o desenvolvimento 
ou exploração de sistemas energéticos para 
transporte, indústria e subsistência humana que 
não respondessem diretamente a mudanças de 
temperatura ou precipitação. Com o declínio 
da temperatura europeia no século VI, as 
comunidades da Frísia (no atual norte da Holanda) 
prosperaram consumindo lacticínios e carne de 
gado, suplementados pelo peixe, o marisco e as aves 
aquáticas.  A estratégia de subsistência era menos 
sensível ao arrefecimento do que outros na Europa, 
muitos dos quais dependiam do cultivo de grãos 
sensíveis às variações de temperatura.16 No mesmo 
século as estratégias de subsistência em grande 
parte da Finlândia, no norte da Suécia e na Noruega 
não dependiam da colheita agrícola e, de facto, 
exploravam principalmente recursos alimentares 
selvagens tais como aves, peixes de água doce, focas 
e mamíferos terrestres. As alterações de temperatura 
afetaram a disponibilidade e acessibilidade destes 
recursos de diversas formas.17
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Em Cracóvia, Polónia, os preços da lenha subiram à 
medida que as temperaturas de Inverno diminuíram 
nos séculos XVII, XVIII e XIX. Como a cidade 
ocupava uma posição cada vez mais periférica dentro 
de políticas de maior dimensão, as autoridades 
estatais não intervieram para aliviar os elevados 
preços dos combustíveis. Os habitantes da cidade 
por conseguinte, passaram a utilizar definitivamente 
o carvão como combustível de aquecimento em 
substituição da madeira. O carvão era mais fiável 
e menos dispendioso do que a lenha – e, portanto, 
benéfico – para os orçamentos domésticos.18

Seguindo a terceira via, as populações exploraram 
os benefícios do comércio, incluindo o comércio 
dentro das fronteiras imperiais, para fazer face às 
alterações climáticas. As condições meteorológicas 
raramente afetavam as regiões longínquas de forma 
simultânea ou igual. O comércio permitiu assim que 
as populações prosperassem apesar das anomalias 
climáticas, importando mercadorias menos 
disponíveis localmente, devido em parte às condições 
meteorológicas extremas. A integração do mercado 
europeu e mais tarde mundial de cereais no segundo 
milénio d.C. acabou por proteger as populações 
no centro das redes comerciais dos aumentos dos 

Figura S1.1.1 As cinco vias para a resiliência

Uma alavanca para o 
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Nota: A definição de resiliência e adaptação baseia-se no PIAC (2022a).
Fonte: Criado por Hans Sell, Michelle O’Reilly e Dagomar Degroot.
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preços dos alimentos que foram influenciados pela 
precipitação ou pelas anomalias da temperatura.19 
Ao mesmo tempo estas redes podiam tornar as 
populações na periferia mais vulneráveis às condições 
meteorológicas extremas. No final do século XIX 
milhões morreram quando as prioridades económicas 
e políticas conduziram o governo britânico a exigir a 
exportação de cereais da Índia colonizada, apesar das 
secas locais.20

Algumas populações fizeram face à variabilidade 
e à mudança climática, inventando tecnologias e 
explorando matérias-primas que abriram novas 
possibilidades de comércio. Quando as secas e 
os períodos de alta precipitação alternaram no 
sudeste da Califórnia no século XV, os povoados de 
Mojava desenvolveram novas tecnologias cerâmicas 
e técnicas de fabrico de cestos para estabelecer 
redes comerciais centradas no milho, feijão e 
abóbora produzidos pelas comunidades vizinhas de 
Kwatsáan.21 Estas redes acolheram a expansão de uma 
dinâmica “cultura de sonho” que aumentou ainda 
mais o comércio de longa distância Mojave. Sonhos 
que com sucesso direcionaram os Mojaves para a 
prosperidade ou vitórias militares recompensaram 
os líderes com poder político, enquanto os sonhos 
que resultaram em fracasso minaram os líderes 
que os partilharam. O resultado foi uma economia 
mais flexível, orientada para a sazonalidade e inter-
regionalidade que lidava melhor com a variabilidade 
climática.22

A quarta via envolveu adaptações políticas e institu-
cionais deliberadas que promoveram a resiliência às 
condições meteorológicas extremas. As cidades-es-
tado italianas responderam às perturbações agrícolas 
agravadas pelo arrefecimento do século XIII, asse-
gurando novas importações de alimentos, estabele-
cendo restrições aos preços dos cereais, concedendo 
subsídios aos cereais e proibindo as exportações de 
cereais. O arrefecimento em toda a Europa nas úl-
timas décadas do século XVII reduziu as culturas 
cerealíferas e as receitas fiscais em toda a França, jus-
tamente quando o fornecimento de cereais já se en-
contrava condicionado por disposições militares. Os 
administradores franceses lutaram para responder 
eficazmente, e os fracassos das colheitas em 1693 e 
1694 levaram a situações de fome catastróficas.23 No 
entanto, quando condições semelhantes ocorreram 
em 1709, os administradores negociaram importa-
ções de emergência de cereais da Argélia que efetiva-
mente atenuaram a escassez de alimentos.24

Por último, as populações adotaram uma quinta via 
migrando para escapar ou explorar os impactos das 
alterações climáticas nos meios locais. Os refugia-
dos climáticos que migraram para escapar à deser-
tificação do Sara Oriental provavelmente ajudaram 
a estabelecer o Egito faraónico.25 Em toda a Eurásia, 
as sociedades pastoris ameaçaram mais tarde os im-
périos agrários quando as mudanças de precipitação 

lhes permitiram criar mais cavalos ou ameaçaram as 
pastagens que de outra forma os sustentavam. Algu-
mas migrações de pastores respondiam a crises de 
subsistência, e, portanto, de vulnerabilidade política 
e militar, nos impérios agrários. Os ataques de Jur-
chen, por exemplo, aproveitaram as secas desestabi-
lizadoras na China do século XVII para estabelecer a 
Dinastia Qing.26

As populações seguiram frequentemente múltiplos 
caminhos ao mesmo tempo, e diferentes comunida-
des nas sociedades podiam seguir caminhos distin-
tos. As populações podem também ter beneficiado 
de vias adicionais para suportar ou explorar as altera-
ções climáticas. Por exemplo, as populações resilien-
tes podem ter beneficiado de uma baixa desigualdade 
socioeconómica ou de meios eficazes para a satisfa-
ção das necessidades vitais dos seus membros mais 
pobres. Uma cultura sólida de caridade cívica nas ci-
dades costeiras holandesas ajudou a isolar a Repúbli-
ca Holandesa dos séculos XVI e XVII das fomes que 
afetavam principalmente as pessoas pobres noutras 
partes da Europa.27 Da mesma forma, a população de 
Tokugawa Japão disparou durante períodos de arre-
fecimento severo no século XVII, em parte porque se 
esperava que os agricultores abastados assegurassem 
a subsistência das pessoas pobres.28 Vias adicionais 
podem ter sido adaptáveis para algumas comunida-
des, mas mal adaptadas para outras. As infraestru-
turas hidráulicas de capital intensivo provavelmente 
aumentaram a vulnerabilidade à seca das organiza-
ções políticas na América do Sul, Egito, Mesopotâmia 
e Camboja, todas elas dependentes de canais de irri-
gação, mas proporcionaram oportunidades de drena-
gem e transporte nas zonas costeiras dos atuais Países 
Baixos, estimulando assim o desenvolvimento de 
uma maior riqueza e potencial militar.29

O que, por conseguinte, podem os decisores políti-
cos aprender com as diversas experiências de altera-
ções climáticas no passado para construir resiliência 
ao aquecimento causado pelo homem atualmente? 
Uma lição pode ser que os impactos das alterações 
climáticas sobre as populações foram e são determi-
nados tanto pelos acordos socioeconómicos, culturais 
e políticos como pela magnitude das transformações 
ambientais. As comunidades, portanto, raramente 
estão condenados a um destino particular; em todos 
os cenários de emissões, à exceção dos mais extre-
mos, permanece uma margem substancial para a 
adaptação humana e prosperidade.

Mais especificamente, o passado revela que as 
adaptações para construir resiliência podem envolver 
a identificação e exploração das raras oportunidades 
que o aquecimento pode proporcionar, o desenvol-
vimento de sistemas energéticos que tanto atenuem 
as emissões como sejam resistentes a condições me-
teorológicas extremas, a diversificação das fontes de 
energia e de matérias-primas, a restauração ou ma-
nutenção de sistemas políticos e legais flexíveis que 
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deem prioridade às redundâncias em detrimento da 
eficiência e normalizem a migração climática. O pas-
sado pode ainda revelar que o combate à desigualda-
de e à pobreza - em particular, através de políticas que 
promovam a justiça ambiental para as populações his-
toricamente marginalizadas - irá fomentar a resiliên-
cia ao aquecimento global. Pode, também indicar que 

as intervenções de capital intensivo para adaptação às 
alterações climáticas podem tornar-se fonte de vulne-
rabilidade. Mais estudos do HCS irão clarificar ainda 
mais as lições do passado, lições que podem oferecer 
razões convincentes de esperança e sugerir estraté-
gias para o desenvolvimento humano sustentável nas 
décadas vindouras.
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Quando Paul Crutzen e Eugene Stoermer criaram 
o termo Antropoceno em 2000 para assinalar uma 
época caraterizada pelo impacto geológico da espécie 
humana no planeta Terra, estes efeitos já eram 
evidentes.1 Desde então, geólogos e outros cientistas 
têm debatido o ponto de partida do Antropoceno. A 
dispersão de isótopos radioactivos de testes nucleares 
generalizados durante os anos 50 do século passado 
é um indicador destacado pelo Grupo de Trabalho do 
Antropoceno no âmbito da Comissão Internacional 
de Estratigrafia, mas também dos diversos estudiosos 
atrás referidos.2 Entretanto, o Antropoceno 
tornou-se simultaneamente um conceito científico 
omnipresente e um símbolo político potente que se 
estende ao clima e aos ecossistemas da Terra. Como 
resultado, as questões da extinção e da sobrevivência 
integram o acervo de temas que se colocam nos 
debates políticos sobre o desenvolvimento humano 
nesta nova época. Esses debates fazem lembrar os 
da corrida às armas nucleares da Guerra Fria, e há 
boas razões para escrutinar as ligações intelectuais 
e políticas entre a era nuclear e a situação atual. De 
facto, um exame mais atento do nexo entre o nuclear 
e o ambiental oferece uma perspetiva premonitória 
sobre as ligações persistentes entre a militarização e 
as reconfigurações antropogénicas do planeta.

Historicamente, as ligações entre as armas 
nucleares e o ambiente são múltiplas e profundas. 
Que a natureza podia ser controlada e manipulada 
era parte integrante da noção de segurança durante 
a Guerra Fria. O desenvolvimento de disciplinas 
científicas como a meteorologia, a glaciologia e a 
oceanografia no pós-guerra teve lugar numa estreita 
relação com os preparativos para a guerra nuclear, 
uma vez que uma compreensão adequada dos efeitos 
destas armas, vitais para a estratégia e a defesa, 
dependem do conhecimento ecológico. Com o 
tempo, estes ramos da ciência produziram uma nova 
compreensão da Terra e dos seus sistemas interativos, 
o que, por sua vez, fomentou conceções de segurança 
comuns e ligadas ao ambiente natural.

Os ensaios nucleares e as incertezas sobre os 
efeitos da precipitação radioativa deram origem a 
medições científicas e preocupações ambientais, 
imbricações que persistem até hoje na modelação 
climática.3 Os ativistas e movimentos antinucleares 
criticaram incessantemente a corrida ao armamento 

e o consequente risco de dissuasão nuclear, ao 
mesmo tempo que exploravam a incerteza científica 
e a discórdia para alargar a responsabilidade política 
no tempo e no espaço. Temporariamente, os efeitos 
das armas nucleares giraram em torno das gerações 
futuras. E, espacialmente, os efeitos transgrediram 
qualquer estaca zero e passaram a incluir a 
preocupação tanto pela humanidade como pelo 
planeta, mais tarde simbolizada em fotos icónicas 
de uma Terra viva, mas frágil, tiradas do espaço. 
A corrida ao armamento nuclear desencadeou 
paradoxalmente uma conceção mais ecocêntrica do 
ambiente.4

A década de 1980, quando o desanuviamento tinha 
dado lugar à segunda Guerra Fria, testemunhou uma 
intensificação e síntese emergente dessas ligações, 
especialmente marcante na obra de Jonathan Schell, 
autor do best-seller O Destino da Terra (1982)5 O 
livro, que convida o leitor a imaginar a extinção da 
espécie humana como uma forma de cultivar uma 
consciência ecológica global, incluindo o destino das 
gerações futuras, desempenhou um papel central no 
movimento do “congelamento nuclear” e preparou 
o público para os debates sobre o Inverno nuclear. 
Com base nos últimos ensinamentos da ciência 
do sistema terrestre, Schell concluiu que os efeitos 
ambientais da guerra nuclear muito provavelmente 
deixariam a Terra inabitável para os seres humanos. 
A lição política ensinada pela ciência era clara: a 
sobrevivência da espécie humana dependia do 
funcionamento dos sistemas terrestres e tinha de 
ser vista num quadro ecológico mais amplo. Para 
Schell, as armas nucleares simbolizavam não só a 
incapacidade moderna para reconhecer a sua própria 
autodestruição, mas também uma arrogância na 
crença humana de que a ameaça a ecossistemas 
complexos, frágeis e altamente interdependentes 
poderia ser racionalmente gerida e contida.6

Após a passagem do milénio, a compreensão 
de Schell relativamente ao enredo entre as armas 
nucleares e as questões climáticas levou-o a 
reconhecer o valor do Antropoceno como uma ideia 
que explicitamente evidencia as ligações entre a 
modernidade ocidental e as proezas tecnológicas 
humanas, por um lado, e as alterações climáticas, 
a extinção de espécies e a perda de biodiversidade, 
por outro. Para Schell o Antropoceno exortou a uma 

DESTAQUE 1.2

O nexo nuclear-ambiental e o desenvolvimento 
humano no Antropoceno

Rens van Munster, do Institute for International Studies dinamarquês, e Casper Sylvest, da Universidade do Sul da 
Dinamarca, Departamento de História

56 RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 2021/2022



reflexão mais profunda acerca da relação homem-
terra e à expansão dos horizontes convencionais 
do espaço, do tempo, da comunidade e da agência. 
Contudo, a nossa valorização como seres humanos 
em relação à natureza e outras formas de vida envolve 
uma pesada responsabilidade ética e política, e 
Schell temia claramente que os seres humanos não 
estivessem à altura da tarefa, numa altura em que o seu 
poder tecnológico separava forçosamente a espécie 
do resto da criação. Em última análise, porém, Schell 
insistiu no papel do ser humano como “principal 
valorizador” e sustentou que um verdadeiro alcance 
desta responsabilidade descentraria o individuo, quer 
mediante lições sóbrias sobre humildade, prudência e 
os limites de uma racionalidade tecnológica estreita, 
quer promovendo avaliações mais ecocêntricas 
do mundo, expressas em ideias sobre enredos 
interespécies, companheirismo e soluções “baseadas 
na natureza” para as alterações climáticas.7

O trabalho de Schell é um lembrete da profunda 
relação entre as armas nucleares e o ambiente no 

Antropoceno. As armas nucleares são prejudiciais 
ao desenvolvimento humano e correm o risco de 
comprometer os sistemas ecológicos dos quais 
aquele depende. Os vastos recursos económicos 
necessários para a produção, manutenção e 
armazenamento de armas nucleares desviam fundos 
do desenvolvimento humano e da realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A guerra 
nuclear acarretaria também graves consequências 
humanitárias, incluindo deslocamentos em grande 
escala, danos a longo prazo para a saúde humana, 
acesso restrito a alimentos e danos catastróficos para 
o ambiente. Alguns cientistas preveem que mesmo 
uma guerra nuclear limitada poderia desencadear 
um Inverno nuclear global8 Num mundo com armas 
nucleares, a sobrevivência e a sustentabilidade estão 
fortemente interligadas.

Fonte: Este destaque também se baseia em Bilgrami 
(2020), Steffen e outros (2011) e GNUAD (2018).

NOTAS

1 Crutzen e Stoermer 2000.

2 Ver Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno 2019.

3 Por exemplo, Doel (2003), Edwards (2012) e Masco (2010).

4 Worster 1985.

5 Schell 1982.

6 van Munster e Sylvest 2021.

7 Ver os últimos ensaios de Schell sobre “Nature and Value” e “The Human 
Shadow,” publicados postumamente em Bilgrami (2020).

8 Witze 2020.
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A humanidade tem enfrentado muitos riscos 
existenciais naturais ao longo dos 3.000 séculos 
a que sobrevivemos até agora, tais como riscos de 
impactos de asteroides ou erupções supervulcânicas. 
Mas os riscos antropogénicos que agora enfrentamos 
aparentam ser muito maiores em probabilidade e 
continuam a aumentar à medida que o nosso poder 
sobre o mundo cresce cada vez mais.1 É incerto que 
consigamos sobreviver mais três séculos, quanto mais 
três mil.

Para sobreviver, necessitamos alcançar duas 
metas. Devemos primeiro reduzir o atual nível de 
risco existencial, resolvendo os problemas com que 
já nos deparamos devido à ameaça da guerra nuclear 
e das alterações climáticas. Mas não podemos estar 
sempre a lutar contra os problemas. Uma caraterística 
que define o risco existencial é que não há segundas 
oportunidades, uma única catástrofe existencial seria 
a nossa destruição permanente. Por isso, devemos 
também criar, nesta matéria, equivalente a brigadas 
de incêndio e códigos de segurança contra incêndios, 
efetuando mudanças institucionais para assegurar que 
o risco existencial (incluindo o das novas tecnologias e 
desenvolvimentos) permaneça baixo para sempre.

Se conseguirmos alcançar ambas as metas, teremos 
alcançado a segurança existencial: um retorno à 
segurança relativa, onde terminámos a era do risco 
acrescido para a humanidade.2 Esta não seria uma 
utopia. A segurança existencial não asseguraria o 
desenvolvimento humano universal, a liberdade ou 
a saúde e prosperidade. No entanto, serviria como 
uma base na qual as demais metas necessariamente 
se sustentariam.

Uma maneira de olhar para a nossa posição 
atual é que a humanidade enfrenta um elevado e 
insustentável nível de risco. De facto, podemos 
encarar essa realidade como uma das vertentes 
fundamentais para a sustentabilidade. Pensemos 
na probabilidade de a humanidade continuar a 
sobreviver e a florescer durante um período de tempo 
comparável com os 3.000 séculos que vivemos até 
agora. Cada ano que passa sobre o nosso tempo 
de risco acrescido, esta probabilidade de um bom 
futuro diminui. E nada do que possamos fazer 
poderá restaurar essa possibilidade. A probabilidade 
de a humanidade sobreviver para viver o seu 
potencial é o último recurso não renovável: algo 

de que dependemos completamente, sem 
possíveis substitutos, mas que está a perder-se. A 
segurança existencial significa estabilizar a curva 
de sobrevivência da humanidade, reduzindo o risco 
e assegurando que se mantém baixa. Só agindo 
assim podemos manter elevada a probabilidade de 
sobrevivência a longo prazo (figura S1.3.1).

O que seria necessário para evitar esta perda, para 
alcançar a segurança existencial?

Uma grande parte da resposta tem de vir das 
instituições internacionais. A segurança existencial 
é por inerência internacional: os riscos que nos 
poderiam destruir ultrapassam as fronteiras 
nacionais, e encontrar caminhos a fim de nunca 
sucumbir a uma catástrofe existencial exigirá 
uma coordenação internacional. Enfrentar este 
desafio seria uma tarefa extremamente difícil, mas 
necessária. Seguem-se algumas linhas gerais sobre o 
que seria necessário.

Como escreveu Carl Sagan: “Os poderes 
transformadores do mundo que a tecnologia 
entregou nas nossas mãos requerem agora um grau 
de consideração e de previsão que nunca antes nos 
foi pedido”.3 Precisamos ter uma visão global dos 
riscos enquanto estes ainda estão no horizonte, dando 
tempo para os evitar ou, se isso for impossível, para 
nos prepararmos para os enfrentar. Isto envolve 
saber como colocar as questões certas sobre os 
perigos futuros. E embora seja impossível responder 
com precisão a tais perguntas, estão a ser feitos 
grandes progressos na atribuição sistematizada de 
probabilidades bem calibradas e precisas.4 Uma 
instituição que vise a segurança existencial teria de 
aproveitar este progresso e estar na vanguarda da 
previsão do conhecimento.

Também exigiria uma confiança extremamente 
elevada: tanto do público como das elites em muitas 
nações distintas. Talvez pudesse aprender com 
o Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas, com as suas tentativas de estabelecer 
neutralmente o atual estado de consenso científico 
sobre as alterações climáticas de uma forma 
transparente, com a contribuição de todas as nações.

Uma instituição para a segurança existencial 
necessitaria de uma capacidade de coordenação 
extremamente forte. Porque o risco existencial 
ameaça um alicerce comum sobre o qual todas 
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as nossas esperanças e futuros são construídos, é 
do interesse de cada nação evitá-lo. Mas porque 
diferentes estratégias e táticas para evitar o risco 
terão encargos que recaem desigualmente sobre as 
nações, existem ainda grandes desafios para definir 
um percurso que todos possam aceitar.

Finalmente, uma tal instituição exigiria uma 
grande adesão. Teria de ser simultaneamente forte e 
duradoura.

Uma forte adesão seria necessária antes que a ideia 
de uma instituição para governar os riscos existenciais 
pudesse sequer arrancar, uma vez que as nações não 
irão aceitar de ânimo leve os sacrifícios de soberania 
que seriam pedidos. Embora neste momento não 
haja adesão suficiente, esta situação pode mudar ao 
longo de anos ou décadas à medida que as pessoas 
enfrentam lentamente a gravidade das ameaças que 
a humanidade enfrenta. E tal como as Nações Unidas 
foi formada na sequência da crise e da catástrofe da 
Segunda Guerra Mundial, na sequência de novas 
crises e ameaças globais, a ideia de novas instituições 

com o poder de alcançar a segurança existencial pode 
passar rapidamente de impensável para inevitável.

A nossa intenção teria de ser duradoura. As 
constituições nacionais fornecem provas de que é 
possível construir constrangimentos institucionais 
que duram centenas de anos. Elaborar uma 
constituição significa estabelecer os parâmetros para 
os nossos descendentes agirem ao longo das gerações, 
assim como os meios para ajustar esses parâmetros se 
as circunstâncias mudarem de forma imprevista. A 
construção de instituições para alcançar a segurança 
existencial teria muito em comum com a elaboração 
de uma constituição, não apenas para uma nação, 
mas para a humanidade, tendo como foco assegurar 
que cada geração coopera para dar às gerações 
seguintes a oportunidade de, por sua vez, existirem e 
florescerem.

Fonte: Este destaque também se baseia em Bostrom (2013), Les-
lie (1996), Ord (2020), Parfit (1984), Sagan (1983) e Schell (1982).

Figura S1.3.1 A curva de sobrevivência da humanidade pode descer durante períodos de risco, mas pode nunca 
voltar a subir
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Fonte: Criação do autor.

NOTAS

1 Snyder-Beattie, Ord e Bonsall 2019.

2 Ord 2020.

3 Sagan 1994, p. 316–317.

4 Tetlock e Gardner 2015.
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As interações entre as pessoas e o planeta sustentam 
muitas das diversas capacidades necessárias para 
abraçar a incerteza, para navegar e responder à 
complexa dinâmica do Antropoceno. A diversidade 
da vida na Terra e todas as múltiplas funções, ligações 
e interações que temos com ela proporciona uma 
capacidade para a vida (incluindo a vida humana), 
a curto e longo prazo, persistir e nos adaptarmos 
às mudanças súbitas e graduais do Antropoceno. 
Como modelos dominantes de desenvolvimento, 
com destaque para a industrialização, exploração 
de recursos e urbanização, continuam a prejudicar 
a biodiversidade e as interações humanas com ela, 
perdemos opções e oportunidades, reduzindo a 
flexibilidade e a capacidade de adaptação. De forma 
preocupante, estes recuos empurram ainda mais as 
outras pressões planetárias, tais como as alterações 
climáticas e a poluição, para níveis cada vez mais 
próximos de limiares perigosos.1

O foco nas relações homem-natureza e nas 
capacidades transformadoras afasta-se das abordagens 
de redução de risco que se tornaram dominantes 
como formas de gerir a incerteza, mas que muitas 
vezes não conseguem resolver as causas complexas 
das pressões planetárias e da desigualdade.2 Em vez 
disso, através de um estreitamento das relações, a 
política pode ultrapassar divisões problemáticas entre 
natureza e desenvolvimento para se concentrar na 
qualidade das relações entre as pessoas e o planeta e 
na reconfiguração das relações, de modo a aumentar 
as capacidades de navegar em futuros incertos.3 
Por exemplo, novos indicadores que emergem 
dos sistemas de monitorização das comunidades 
indígenas apresentam relações que ligam as pessoas 
e a natureza, tais como indicadores relativos à relação 
do ser humano com a biodiversidade4 e indicadores 
que monitorizam as relações e a sua reação entre as 
componentes sociais e ecológicas de um lugar.5 Tais 
sistemas de monitorização não tratam as partes sociais 
e ecológicas como separáveis. Focam-se antes no que 
os liga e podem revelar-se uma via muito útil para 
abordagens mais integradas na avaliação do progresso 
do desenvolvimento humano.

O reconhecimento das relações entre as pessoas 
e o planeta alarga o foco da política a partir do nível 
local para ter em conta os sistemas socioecológicos 
globalmente interligados do Antropoceno. Um 

aumento das pressões planetárias numa parte do 
mundo estende-se pelas regiões, com impactos 
materiais e outros menos tangíveis em lugares e 
grupos distantes, como a pandemia de Covid-19 tão 
graficamente destacou. O Antropoceno é um estádio 
mais elevado de interligação onde as teleconexões 
socioecológicas e as assimetrias de poder nos sistemas 
globais requerem novas formas de solidariedade, 
considerando as interdependências e realidades do 
Antropoceno.6 As transições num país de fontes de 
energia não renováveis (combustíveis fósseis) para 
energias renováveis (solar), feitas em solidariedade 
com grupos e locais onde se encontram os recursos 
minerais (cobalto ou lítio) para estas tecnologias, 
terão provavelmente resultados muito diferentes para 
o desenvolvimento humano das transições locais que 
não são responsáveis por impactos e dinâmicas tão 
distantes.7

A inclusão e a participação, tão centrais na jornada 
do desenvolvimento humano, também podem ter 
pontos cegos. O foco nas relações pessoas-planeta 
destaca barreiras adicionais e potencialmente novas 
dimensões de inclusão. Abre caminhos para explorar 
questões morais ou éticas em torno da inclusão de 
entidades não humanas e dos riscos e impactos 
impostos a essas entidades através de várias opções 
políticas. Esta expansão de cuidado e preocupação 
quanto ao desenvolvimento humano é um tema 
vivo que recebe cada vez mais atenção à medida 
que a interligação e o impacto da nossa relação 
com o mundo natural se tornam mais evidentes.8 É 
reforçada à medida que a política de desenvolvimento 
se envolve mais profundamente com múltiplos 
sistemas de conhecimento e de valores que rejeitam 
a separação entre humanos e não humanos ou entre 
natureza e pessoas.

Abordagens bioculturais, por exemplo, retratam 
os meios de subsistência humanos, paisagens e 
ecossistemas como tendo sido desenvolvidos ao 
longo de extensos períodos de tempo.  A diversidade 
biocultural consiste na “diversidade da vida em 
todas as suas manifestações – biológica, cultural e 
linguística – que se inter-relacionam no seio de um 
complexo sistema adaptativo socioecológico.”9

Tendo em conta a dinâmica do Antropoceno, onde 
interações socioecológicas complexas resultam em 
efeitos negativos e onde as escolhas atuais estão 
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a comprometer o planeta para mudanças à escala 
global que se estenderão por milhares de anos,10 
tornou-se evidente que a inclusão e a participação 
têm uma dimensão temporal importante. Por isso, a 
política deve inovar para incluir os jovens e considerar 
as gerações futuras cujas realidades estão a ser 
moldadas a longo prazo por ações e escolhas tomadas 
hoje em dia.

Inovação e desenvolvimento humano há muito que 
andam de mãos dadas. No contexto do Antropoceno, 
existe, contudo, o risco de muitas das políticas, 
práticas e intervenções inovadoras que existem 
e estão a surgir se manterem com uma dimensão 
diminuta, localizadas e de curto prazo, sem que 
haja uma reconstrução fundamental dos modelos 
e abordagens de desenvolvimento para enfrentar 
verdadeiramente o Antropoceno, a escala das suas 
pressões planetárias e os sistemas económicos e 
políticos e assimetrias em que se baseia.11 Inovações 
que não consideram o que precisa de ser construído 
e demolido, o que precisa de proteção, ou como 
gerir assimetrias de poder e participação, podem 
acabar por aumentar a vulnerabilidade e corroer a 
sustentabilidade e a resiliência.12

A substituição de uma inovação (como os 
combustíveis fósseis) por outra (como as energias 
renováveis) sem abordar a justiça e a sustentabilidade 
da transição reduzirá as emissões, mas também irá 
provavelmente adiar muitos outros impactos e riscos 
para outro lugar, grupo e tempo, sem necessariamente 
melhorar o acesso à energia e a democracia.13 Tal 
como o Relatório de Desenvolvimento Humano de 

2020 deixou claro: “Temos de reorientar a nossa 
abordagem, passando da resolução de problemas 
discretos em silos para a navegação multidimensional, 
interligada e cada vez mais uma causa universal.”14 Ao 
ancorar a inovação em considerações deliberadas da 
relação entre as pessoas e o planeta, as interligações e 
interdependências tornam-se claras e oferecem novas 
oportunidades para o desenvolvimento humano 
num futuro incerto.15 Estas interdependências não 
são apenas fluxos materiais de energia, recursos e 
resíduos; são também intangíveis, mas essenciais na 
forma como moldam identidades, culturas, relações, 
mentes, bem-estar mental e físico e, em última 
análise, liberdades e escolhas das quais, muitas vezes, 
só nos apercebemos quando as perdemos.16

Sem reconhecer estas relações na jornada do 
desenvolvimento humano, a retroação perigosa e 
as relações negativas entre as pessoas e o planeta 
irão comprometer os ganhos do desenvolvimento 
humano.17 Inúmeras inovações anteriores ignoraram 
estas relações em detrimento do ambiente, dos grupos 
vulneráveis, das capacidades adaptativas locais e das 
práticas culturais.18 Por outro lado, a investigação ao 
explorar as armadilhas de pobreza persistente que 
tem em conta as interações socioecológicas destaca 
não só causas importantes para estas armadilhas 
mas também novos caminhos para sair da pobreza.19 
Como Michele Lee Moore e colegas realçam é “a 
capacidade de ver, interrogar e reconfigurar” estas 
relações entre as pessoas e o planeta que criará as 
mudanças disruptivas e radicais imprescindíveis às 
transformações necessárias à sustentabilidade.20

NOTAS

1 Mace e outros 2014; Steffen e outros 2015.

2 Reyers e outros 2022.
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7 Lèbre e outros 2020.

8 Díaz e outros 2019; Lee 2020.

9 Maffi 2005, p. 602.

10 Keys e outros 2019.

11 Eriksen e outros 2021; Hooli 2016.

12 Olsson e outros 2017.

13 Lèbre e outros 2020.

14 PNUD 2020b, p. 5.

15 Moore e outros 2014.

16 Njwambe, Cocks e Vetter 2019.

17 Olsson e outros 2017

18 Haider e outros 2021.

19 Lade e outros 2017.

20 Moore e outros 2018, p. 38.
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A segurança económica é uma pedra angular do 
bem-estar. A estabilidade económica e algum grau 
de previsibilidade permitem às pessoas planear 
e investir no respetivo futuro e no dos filhos. 
Incentivam a inovação, reforçam as ligações sociais 
e criam confiança nos outros e nas instituições.1 
A preocupação e ansiedade sobre o futuro têm 
resultados negativos para a saúde, que vão desde 
problemas de saúde mental a doenças cardíacas e 
aumento do risco de obesidade, inclusive entre as 
crianças.2 A insegurança económica generalizada 
gera descontentamento popular e põe em perigo a 
estabilidade política.

Mesmo antes da pandemia de Covid-19, muitas 
pessoas – e respetivas famílias – encontravam-se em 
terreno económico instável. A crescente instabilidade 
laboral e o trabalho cada vez mais precário e mal 
pago, juntamente com a persistente falta de emprego, 
são as causas fundamentais da crescente insegurança 
económica nos países de elevado rendimento. Nos 
países de baixo e médio rendimento o elevado 
trabalho informal continua a afetar a estabilidade 
dos rendimentos. As pessoas já não podem contar 
com um trabalho estável e digno para proporcionar 
estabilidade económica ao longo das suas vidas, uma 
tendência agravada pela pandemia de Covid-19 e pela 
crise climática emergente.

Uma maior consciência das alterações climáticas 
e das suas muitas implicações injetou uma incerteza 
crescente sobre o futuro e aumentou a preocupação 
das pessoas sobre o seu bem-estar a longo prazo. 
Embora os efeitos estejam a moldar os anseios no 
mundo inteiro, os impactos serão desiguais. As 
pessoas nos países mais pobres, particularmente as 
crianças e os jovens, são quem mais perde.

Efetivamente, as pessoas em situação de pobreza 
estão mais expostas a acontecimentos adversos, 
desde problemas de saúde até ao impacto crescente 
de choques sistémicos como as alterações climáticas 
e pandemias, e têm menos recursos para enfrentar 
e recuperar das suas consequências. Contudo, 
muitas pessoas que não são pobres pelos padrões 
nacionais ou internacionais, também são ou sentem-
se economicamente inseguras. De facto, enquanto 
a segurança económica e a confiança no futuro têm 
tradicionalmente definido as caraterísticas da classe 
média, este grupo sente-se cada vez mais inseguro.3 

Os trabalhadores da economia informal e o número 
crescente de pessoas que se encontram em situação 
contratual inadequada estão altamente inseguros, 
bem como as pessoas com níveis de educação mais 
baixos, as mulheres, os jovens adultos, os membros 
de minorias raciais e étnicas e os chefes de família 
monoparentais.4

Não obstante a sua importância, a crescente 
insegurança económica tem permanecido sob o radar 
político em muitos países. Os peritos encontram 
falhas no facto de tal não ser adequadamente refletido 
nas estatísticas nacionais padrão.5 Na verdade, muitas 
questões de medição relacionadas com a insegurança 
estão ainda por resolver, e a investigação empírica 
sobre os países em vias de desenvolvimento é escassa.

Qualquer que seja o método utilizado para avaliar 
os riscos económicos, as implicações destes riscos 
dependem de forma crucial dos “amortecedores” 
disponíveis. As despesas catastróficas e o grande 
endividamento conduzem à pobreza quando os 
sistemas de proteção social não ajudam a proteger 
contra riscos ou a cobrir os seus efeitos. Mesmo nos 
países desenvolvidos com sistemas de proteção social 
abrangentes, os dados comparativos transnacionais 
sugerem que as transferências públicas protegem 
apenas cerca de 40% dos adultos contra grandes 
baixas no rendimento disponível (quedas de 25% do 
rendimento disponível ou superiores).6

Não só os riscos crescem, como também as políticas 
não acompanham as tendências atuais. As instituições 
públicas, políticas e sistemas de governação estão 
a lutar para se adaptarem às necessidades em 
rápida mutação em todos os países. A cobertura 
da proteção social está muitas vezes dependente 
de um empregador formal tradicional, a relação 
de trabalho e muitos regimes não são transferíveis 
entre trabalhos. As instituições e regulamentação do 
mercado de trabalho são também desafiados pela 
crescente diversificação dos regimes laborais.

Existem, contudo, inovações políticas tanto 
nos países desenvolvidos como nos países em 
desenvolvimento que demonstram a capacidade 
dos sistemas de proteção social, das instituições 
do mercado laboral e das instituições públicas 
para se adaptarem à alteração das circunstâncias. 
Estas incluem novas formas de proteção social 
que abrangem adequadamente os trabalhadores 
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informais, os trabalhadores migrantes ou aqueles 
com contratos atípicos.7 Existem também programas 
flexíveis que automaticamente se ajustam em 
resposta a choques sistémicos, tais como pandemias 
ou emergências relacionadas com o clima. Alguns 
grupos de trabalhadores informais têm procurado 
novos modelos de representação coletiva para 
proteger os seus interesses, nomeadamente através 
de cooperativas, grupos e associações de autoajuda. 
Algumas destas novas organizações ajudaram os 
trabalhadores a juntarem-se e a empreender ações 
coletivas, mas muitas carecem de capacidade jurídica 
para negociar condições de trabalho. Um desafio 
fundamental para estas organizações é que muitos 
trabalhadores informais não são considerados 
trabalhadores à luz da lei e, portanto, não têm direitos 
de negociação. Em alguns países, como por exemplo 
o Canadá, a Alemanha ou a Suécia, os direitos de 
negociação coletiva foram alargados a algumas 
categorias de trabalhadores independentes.8

Proporcionar segurança económica continua a 
ser um papel fundamental do Estado e das suas 
instituições e é uma base do contrato social entre o 
governo e os cidadãos. Muitos governos gastam uma 
parte substancial do PIB para a proteção contra perdas 
causadoras de dificuldades, através de sistemas de 
proteção social, cuidados de saúde e outros serviços 
públicos. Este é um momento crucial para refletir 
sobre como adaptar as políticas e instituições 
passadas a uma nova realidade socioeconómica.

As crises em grande escala aumentam o risco e 
a insegurança e têm por vezes aberto um caminho 
para renovar o contrato social. O apoio sem 
precedentes ao rendimento e as medidas sanitárias 
postas em prática por muitos governos em resposta 
à pandemia de Covid-19 atestam o papel primordial 
que o Estado continua a desempenhar no combate 
ao risco económico e à insegurança. As respostas 
políticas à crise têm variado desde o apoio direto 
aos empregadores até à cobertura das perdas de 
rendimentos no trabalho informal, passando pelos 
pagamentos de rendas e moratórias de despejo, para 

não mencionar a expansão da cobertura de cuidados 
de saúde em áreas tradicionalmente carenciadas.9

Contudo, muitas destas medidas são temporárias. 
A maioria deles deixa os seus beneficiários 
igualmente vulneráveis a choques futuros, uma vez 
abolidas. Sistemas de proteção social abrangentes e 
universais, quando em vigor, desempenham um papel 
muito mais duradouro na proteção dos trabalhadores 
e na redução da prevalência da pobreza do que 
medidas pontuais de curto prazo, uma vez que atuam 
como estabilizadores automáticos. Proporcionam 
segurança básica aos rendimentos em todos os 
momentos e, portanto, aumentam a capacidade das 
pessoas para gerir e superar os choques.

Os países com sistemas de proteção social já em 
vigor conseguiram ampliá-los rapidamente durante 
a pandemia de Covid-19. Os investimentos na 
construção e expansão de sistemas de proteção social 
em alguns países da América Latina nas últimas 
décadas amorteceram as consequências da crise, 
pelo menos a curto prazo.10 No entanto, muitos outros 
países de baixo e médio rendimento entraram na crise 
em condições financeiras fracas. A sua capacidade 
de ampliar a proteção social tem sido limitada pela 
falta de espaço orçamental, bem como pela falta 
de mecanismos existentes sobre os quais se possa 
construir. No geral, o apoio financeiro aos indivíduos 
e às famílias tem variado drasticamente entre países, 
tal como o acesso às vacinas e, consequentemente, 
a rapidez da recuperação económica. Sem uma ação 
corretiva urgente da comunidade internacional, a 
crise atual é suscetível de aumentar as disparidades 
tanto a nível interno dos países como entre eles.11

O foco nos desafios que as pessoas enfrentam 
atualmente, desde o emprego cada vez mais precário 
a cuidados de saúde inadequados e dificuldades 
de acesso à proteção social, habitação e outros 
serviços públicos, pode reduzir as clivagens sociais, 
económicas e políticas e prevenir a próxima crise 
global.

NOTAS

1 Para uma ampla avaliação da insegurança económica e da sua mensura-
ção, ver Stiglitz, Fitoussi e Durand (2018).

2 Ver Rohde e outros (2017) e Watson e Osberg (2017).

3 Hacker 2018b.

4 Hacker 2018a.

5 Durand, Fitoussi e Stiglitz 2018; Stiglitz, Fitoussi e Durand 2018.

6 Em média, embora a percentagem varie muito de país para país. Ver 
Hacker (2018a).

7 Ver, por exemplo, ADB 2016.

8 Para detalhes sobre programas específicos nestes países, ver OCDE 
(2019b).

9 OIT 2020a.

10 Blofield, Giambruno e Pribble 2021; Lustig e outros 2019.

11 Ferreira 2021.
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A humanidade entrou numa nova era de risco 
criada pela confluência de crises paralelas, uma 
radicada no obscurecimento do horizonte de 
segurança global, a outra decorrente da destruição 
ambiental em curso. Os riscos são complexos e 
muitas vezes imprevisíveis. Embora não consigam 
abordar adequadamente qualquer uma das crises, 
os governos não estão a prestar atenção suficiente 
aos pontos de intersecção onde estão a surgir as 
situações mais perigosas.

Existem mais pessoas com fome e deslocadas do 
que há uma década,1 o dobro dos conflitos de Estado 
e o dobro das mortes nesses conflitos.2 Os governos 
estão a gastar mais com as suas forças militares.3 
Mesmo antes da guerra na Ucrânia, os Estados que 
possuem armas nucleares estavam a aumentar o 
número de ogivas em prontidão para utilização.4 
Entretanto, os impactos das alterações climáticas 
estão a agravar-se,5 a poluição provocada pelo plástico 
e o esgotamento dos recursos continuam quase 
inalterados, enquanto a saúde dos ecossistemas 
decresce.

Há meio século atrás, na Conferência das 
Nações Unidas sobre o Homem e o Ambiente em 
Estocolmo, os governos reconheceram formalmente 
que a integridade ecológica é essencial para o 
desenvolvimento humano.6 Agora, as consequências 
do declínio da integridade ecológica são claras. Os 
países que enfrentam a maior ameaça ecológica 
estão, estatisticamente, entre os menos pacíficos. 
Também tendem a estar marcados pela fragilidade 
e baixa capacidade de resiliência.7 Metade das 
operações de paz em curso da ONU estão nos países 
com maior exposição aos impactos das alterações 
climáticas.8

Um impacto das alterações climáticas ou 
o desaparecimento de um recurso alimentar 
importante não causa axiomaticamente 
insegurança e conflito, mas aumenta o risco.9 
O risco será maior se a sociedade em questão já 
estiver inquieta, frágil ou insegura e será menor 
se for bem governada e bem dotada de recursos 
(caixa S1.6.1). Além disso, a insegurança pode levar 
a que as pessoas tomem decisões que prejudicam a 
integridade ambiental.

Para ter sucesso, as transições 
devem ser justas e pacíficas

É necessário inverter a maré de declínio ambiental a 
fim de reduzir os riscos e assegurar um ambiente de 
paz. Implicará grandes transições em setores como a 
energia, a indústria e o ordenamento do território.10 
Transições que precisam ocorrer rapidamente e 
com sucesso. Contudo, as intervenções destinadas a 
enfrentar um problema ambiental podem exacerbar a 
insegurança ou causar uma forma diferente de dano 
ambiental.

Em 2000, a corrida aos biocombustíveis levou 
a uma situação em que os produtores procuravam 
satisfazer a procura estimulada pelas escolhas 
políticas no hemisfério norte. O que contribuiu para 
o aumento dos preços dos alimentos e a consequente 
agitação em países como o Burquina Faso, Egito e 
Haiti.11

A construção de barragens hidroelétricas deslocou 
no total cerca de 80 milhões de pessoas em cada 
continente povoado.12 A construção da barragem 
de Myanmar obrigou a deslocar pessoas para áreas 
povoadas por outros grupos étnicos, originando 
confrontos.13 Uma vez em funcionamento, as 
barragens restringem a disponibilidade de água para 
utilização a jusante, perturbam a biodiversidade e os 
recursos piscícolas importantes para a alimentação, 
inundam terras agrícolas e dividem comunidades.

O cumprimento da meta de atingir os 1,5°C do 
Acordo de Paris poderia implicar uma expansão 10 
vezes superior da energia hidroelétrica em África.14 
Governos e empresas, tais como companhias 
aéreas, propõem o aumento da produção de 
biocombustíveis.15 A menos que seja adotada uma 
abordagem diferente, o conflito e o deslocamento 
podem ocorrer novamente.

Com a sexta extinção em massa de espécies 
na história da Terra possivelmente em curso, as 
tentativas para proteger a natureza e a biodiversidade 
estão atingiram o ponto crítico. Mais de 90 governos 
apoiam agora o objetivo de proteger 30% da superfície 
terrestre através da conservação até 2030, a chamada 
iniciativa 30×30,16 que está para negociação na 
Cimeira da Convenção das Nações Unidas sobre 
Diversidade Biológica de 2022.17 No entanto, com 
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300 milhões de pessoas a viver em áreas-chave da 
biodiversidade, a iniciativa 30×30 tem provocado 
preocupação acerca do direito à terra, dos direitos 
dos povos indígenas e da segurança alimentar.18 
Dois relatores especiais da ONU alertaram para a 
“fortaleza da conservação.”19

A energia eólica e solar, que se pretende sejam as 
principais fontes de energia num mundo em rápida 
descarbonização, geraram historicamente muito 
pouco conflito. No entanto, existem problemas 
potenciais em ambos os extremos do ciclo de vida 
do produto, tal como acontece com as baterias para 
armazenamento de energia e veículos elétricos. A 
nascente, as preocupações centram-se nos abusos 
dos direitos humanos relacionados com algumas 
atividades mineiras de extração de minerais como o 
lítio, o cobalto e elementos raros da terra.20 A jusante, 
as turbinas eólicas, os painéis solares e as baterias têm 
de ser totalmente recicláveis, para evitar a criação de 
potenciais enormes fluxos de resíduos.21

A urgência da crise na natureza e das alterações 
climáticas é tão aguda que são necessárias transições 
rápidas e profundas para a travar e inverter. Caso 
contrário, inevitavelmente, haverá mais riscos de 
segurança associados a impactos continuamente 

crescentes. No entanto, o fracasso em promulgar 
transições de forma justa e pacífica será uma receita 
garantida para criar mais insegurança e riscos de 
conflito e comprometer as perspetivas de progresso.

Início de uma nova segurança

Apesar da gravidade da situação global, há sinais de 
esperança desde projetos comunitários até ao nível 
das instituições supranacionais.

O reconhecimento nas Nações Unidas da relação 
entre degradação ambiental e segurança data de, 
pelo menos, Janeiro de 1992, quando o Conselho 
de Segurança declarou que “fontes não militares 
de instabilidade nos domínios económico, social, 
humanitário e ecológico se tornaram ameaças à paz e 
à segurança.”22 A ligação foi desde então reconhecida 
em muitas outras declarações e iniciativas, incluindo 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a 
iniciativa de Apoio à Paz.23 No entanto, as agendas 
de segurança e ambiental progrediram em grande 
medida ao longo de caminhos separados. A criação 
do Mecanismo de Segurança Climática em 2018 

Caixa S1.6.1 Choque sistémico do Haiti

Iniciativa Ambiental pela Paz, Instituto de Investigação para a Paz Internacional de Estocolmo

O Haiti, o país de mais baixo rendimento do continente americano, tem sido assolado por décadas de instabilidade 
política, riscos naturais (incluindo um terramoto maciço na Península do Sul do país em 2010) e a remoção do coberto 
arbóreo, deixando por sua vez as comunidades expostas a tempestades e deslizamentos de terra.1 Em janeiro de 
2020, o Parlamento haitiano dissolveu-se após as eleições terem sido adiadas, com o Presidente Jovenel Moïse a 
tentar governar por decreto, num cenário de contínua agitação pública.2 Dois meses depois, o Haiti comunicou os 
seus primeiros casos de Covid-19. O governo declarou emergência sanitária, com uma mistura que nos é familiar de 
encerramentos de escolas e empresas, limitações nos transportes e reuniões, e recolher obrigatório noturno.3

Com três quintos da população já abaixo do limiar da pobreza e um sentimento antigovernamental elevado,4 as 
pessoas recusaram-se a cumprir as ordens, aumentando a taxa de infeção.5 A produção agrícola caiu, e os preços 
dos alimentos subiram mais de 25 por cento.6 Em Agosto a tempestade tropical Laura chegou ao Haiti, arruinando 
50 a 80 por cento de certas colheitas no sudeste do país.7 Seguiram-se meses invulgarmente secos e colheitas de-
sanimadoras numa percentagem que rondou os 80 por cento. Ao entrar em 2021, os preços dos alimentos estavam 
40 por cento acima do normal.8

Em maio de 2021, com o aumento dos casos Covid-19, o governo declarou novamente o estado de emergência.9 
Em julho, a tempestade tropical Elsa atingiu as mesmas regiões do sudeste devastadas pela tempestade tropical 
Laura no ano anterior.10 Quatro dias mais tarde, por razões que permanecem pouco claras, atiradores assassinaram 
o Presidente Moïse, desencadeando um novo período de tumulto político.11 Pouco tempo depois, a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura declarou que quase metade da população haitiana se encontrava 
em situação de insegurança alimentar aguda.12

É possível que um país com uma política estável pudesse ter enfrentado a rápida sucessão de tempestades. É 
possível que sem as restrições em torno da Covid-19, a ordem política pudesse ter sido restaurada. Mas a combina-
ção nas décadas anteriores da destruição ambiental com o tumulto político, a agitação nas ruas, a Covid-19 e as duas 
grandes tempestades infligiram ao Haiti um golpe sistémico. Milhões de pessoas ficaram sem alimentos suficientes 
ou perspetivas, com a única certeza de que tinham mais insegurança pela frente.

Notas
1. USAID 2020. 2. Freedom House 2021. 3. Díaz-Bonilla e outros 2021. 4. Freedom House 2021; USAID 2020. 5. Fujita e Sabogal 2021. 
6. Díaz-Bonilla e outros 2021. 7. UN OCHA 2020. 8. FEWS NET 2021a. 9 FEWS NET 2021b. 10. FAO 2021. 11. BBC News 2021. 12. FAO 2021.
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construiu uma ponte, mas o veto em série das 
resoluções sobre alterações climáticas e segurança 
dentro do Conselho de Segurança é um entrave a uma 
coordenação mais completa.

Vários blocos regionais reconhecem também as 
ligações entre degradação ambiental e segurança, 
incluindo a União Africana, a União Europeia, a 
Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa e a Associação das Nações do Sudeste 
Asiático. A União Africana reconhece que abordar os 
impactos humanos no planeta, tais como as alterações 
climáticas, reduzirá o risco de conflito e compromete-
se a enfrentá-los como uma via para assegurar o 
desenvolvimento.24

Ao nível operacional, a Missão de Assistência da 
ONU na Somália representa um importante passo em 
frente. É a primeira missão que inclui um conselheiro 
dedicado ao ambiente e à segurança climática.25 As 
Nações Unidas está a colocar conselheiros análogos 
noutros locais.

Organizações da sociedade civil e agências 
internacionais lançaram muitas iniciativas para 
promover a paz e abordar simultaneamente a 
degradação ambiental em áreas historicamente 
propensas ao conflito. No Sahel, onde o impacto 
das alterações climáticas e sobreutilização da água 
exacerbaram a tensão entre pastores e agricultores, 
vários projetos estão a melhorar a gestão dos recursos 
e a saúde animal, facilitando o acesso aos mercados, 
ajudando os pastores a diversificar as fontes de 
rendimento e a gerir os conflitos.26 Através das 
fronteiras de Israel, Jordânia e do Estado da Palestina, 
a organização não governamental EcoPeace constrói 
uma compreensão mútua entre as comunidades 
cuja segurança é afetada por insuficiências no 
acesso à água e à energia relacionadas com o 
declínio ambiental.27 No Uganda, o projeto Reforçar 
a Resiliência e a Governação Inclusiva tem como 
objetivo aliviar as tensões entre os refugiados e as 
comunidades de acolhimento que, de outra forma, 
estariam a competir pelos mesmos recursos de carvão 
e, no processo, utilizá-los de forma insustentável.28 
Todos estes exemplos podem ser aprendidos e 
ampliados.

Em direção a um ambiente de paz

Existem, em geral, duas áreas em que os governos e 
outras instituições com poder de decisão precisam de 
tomar medidas para mitigar a crescente ameaça à paz 
colocada pelas crises simultâneas.

Uma delas é ligar as respostas à insegurança e à 
degradação ambiental, a todos os níveis, desde a 
formulação de políticas até aos projetos, para que as 
manifestações das crises sejam abordadas de forma 

holística. Isto não pode ser apenas uma questão de 
respostas a situações emergentes, deve também 
ser antecipatório, envolvendo a exploração do 
horizonte, a previsão, a partilha de conhecimentos e a 
construção de resiliência.

A segunda consiste em prosseguir com a resolução 
das ameaças ambientais subjacentes. Os riscos de 
segurança continuarão a crescer até que a sociedade 
reconstrua a base de recursos naturais, restaure 
a biodiversidade, limite eficazmente a poluição e 
reduza as emissões de gases com efeito de estufa 
a zero emissões. Os passos para o fazer devem ser 
tomados de uma forma justa e pacífica, mas devem 
ser tomados.

O Instituto Internacional de Investigação para a 
Paz de Estocolmo no seu relatório Ambiente de Paz,29 
apresentado em Maio de 2022, concluiu com seis 
recomendações de ação e cinco princípios para as 
orientar. Os princípios incluem uma abordagem 
cooperativa das crises, porque uma abordagem 
nacionalista das ameaças enfrentadas em comum 
é claramente ilógica e ineficiente. Os governos 
precisam de combinar visão de longo alcance e 
estratégia com ação urgente e adaptar estratégias 
à medida que avançam, porque as manifestações 
da dupla crise irão evoluir. Todas as transições 
necessárias para travar e inverter a degradação 
ambiental, incluindo as alterações climáticas, têm 
de ser feitas de forma justa e pacífica, o que também 
implica a sua implementação de forma inclusiva, 
assegurando que as pessoas afetadas são envolvidas 
na tomada de decisões e partilhem dos benefícios.

As próprias recomendações incluem alguns 
princípios para a construir resiliência. Por exemplo:
• Todos os governos devem realizar uma avaliação 

de risco sobre os riscos de segurança colocados 
pelo declínio ambiental.

• Todos os recursos transfronteiriços, como as bacias 
hidrográficas, devem ser abrangidos por acordos 
de partilha de recursos, e esses acordos devem ser 
adaptados ao fim a que se destinam numa era de 
alterações climáticas.

• Os sistemas de alerta prévio para conflitos devem 
incluir indicadores de mudança ambiental.

Outros princípios referem-se às causas principais. Por 
exemplo:
• Os governos devem, tanto quanto possível e 

rapidamente, deixar de financiar o risco de conflito 
através da construção de armamento e do subsídio 
aos combustíveis fósseis e, em vez disso, financiar a 
restauração ambiental e a paz.

• Os setores público e privado devem identificar 
e reduzir proativamente os riscos de conflito na 
cadeia de fornecimento de tecnologias limpas.

• Os povos indígenas e outros grupos marginalizados 
devem ser envolvidos sistematicamente na tomada 
de decisões que lhes digam respeito.
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Todas as recomendações devem poder ser 
implementadas nos próximos anos. E todas devem 
ser. Os governos concordaram, ao aprovar o relatório 
do Grupo de Trabalho 2 do Painel Intergovernamental 
sobre Alterações Climáticas em fevereiro de 2022, 
que existe “uma janela breve e que rapidamente se 
fechará para assegurar um futuro viável e sustentável 

para todos.”30 O contexto das suas declarações foi a 
mudança climática; mas são igualmente aplicáveis 
em toda a paisagem de risco da dupla crise de 
segurança e ambiental. Uma vez identificados os 
riscos crescentes, é claramente no interesse próprio 
de cada governo agir.
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Novas tecnologias de baixo carbono, tais como 
veículos elétricos e geração de energias renováveis, 
exigirão consumos de minérios não renováveis 
muito maiores do que os necessários para as fontes 
de energia de elevado teor de carbono, tais como os 
automóveis movidos a petróleo.1 Em muitos casos, 
estes minérios são encontrados num número muito 
limitado de locais, frequentemente em países de 
baixo e médio rendimento.2

África acolhe algumas das maiores reservas do 
minério utilizado para produzir tecnologia de baixo 
teor de carbono à escala.3 E até 2040 as energias 
renováveis deverão representar 75 por cento da nova 
geração de energia em África e 40 por cento da sua 
geração total de energia.4 Estas duas tendências 
poderiam impulsionar o crescimento económico e 
melhorar o nível de vida. Mas muitos países ricos em 
recursos naturais sofreram com uma “maldição dos 
recursos”, com a riqueza dos recursos a alimentar 
conflitos violentos, pobreza acrescida e desigualdade 
social.5 A mudança para tecnologias com baixo teor de 
carbono e energias renováveis suscita preocupações 
sobre uma potencial “maldição dos recursos verdes”.

Existem múltiplos canais para as transições com 
baixo teor de carbono que conduzem ao conflito e 
ao desapossamento. Um mapeamento recente de 
projetos de energias renováveis e locais de conflito 
em cinco países africanos revelou uma correlação 
substancial. A proximidade com um sítio de energias 
renováveis foi fortemente associada a um maior 
risco de conflito entre atividades verdes, desde o 
estabelecimento de projetos de energias renováveis à 
extração de minério verde até à produção de energia 
renovável.6

O estabelecimento e a exploração de projetos de 
energias renováveis estão frequentemente repletos de 
tensão sobre a aquisição da terra, as oportunidades de 
emprego e a partilha de benefícios, frequentemente 
acrescida da falta de consulta aos proprietários e 
utilizadores das terras existentes, especialmente 
quando os utilizadores habituais das terras podem 
não ter registos documentais das suas reivindicações. 
As queixas foram agravadas por preocupações sobre 
oportunidades de emprego local e pela falta de um 
mecanismo para reinvestir as receitas dos projetos 
na comunidade local.7 Acresce que muitos residentes 
nas comunidades mais próximas dos locais do 

projeto não tiveram acesso à rede elétrica nacional, 
apesar de cederem as suas terras ancestrais para o 
desenvolvimento do projeto.

As tensões persistem frequentemente depois dos 
projetos se tornarem operacionais. As principais 
razões incluem oportunidades de emprego limitadas 
e uma perceção de falta de partilha de benefícios 
entre as comunidades mais afetadas por tais projetos. 
Quando os benefícios e o valor produzido por tais 
projetos são vistos como beneficiando elites distantes 
ou grupos rivais, o potencial de conflito é elevado. 
Este risco pode ser reduzido através da inclusão 
das comunidades locais e dos grupos indígenas e 
marginalizados no planeamento dos projetos.

A mineração de minério verde é também um 
exemplo clássico de uma potencial maldição dos 
recursos. Do cobalto e do coltan na República 
Democrática do Congo ao lítio na Zâmbia e no 
Zimbabué ao cobre em grande parte da África Austral, 
a região detém riqueza mineral suficiente para apoiar 
a produção em massa de tecnologias de baixo teor 
de carbono.8 Contudo, a dinâmica da maldição 
dos recursos é uma ameaça onde a diversificação 
económica é limitada, as instituições são fracas e o 
potencial de captura de recursos é elevado.

Mesmo onde o conflito é menos prevalecente, 
muitos desses projetos enfrentam o flagelo de 
condições inseguras, degradação ambiental e 
benefícios que não revertem para as comunidades 
locais.9 As iniciativas voluntárias de governação, tais 
como a limitação da venda de diamantes de sangue, 
podem ajudar a evitar a dinâmica da maldição dos 
recursos verdes, mas requerem coordenação ao 
longo da cadeia de abastecimento dos produtores, 
transformadores e consumidores de minerais.

Os impactos adversos associados à produção de 
energias renováveis ainda não alcançaram os conflitos 
desencadeados pela produção de combustíveis 
fósseis. Mas dado o crescimento previsto das energias 
renováveis, serão necessárias intervenções políticas 
ativas para reduzir os riscos de conflito associados às 
transições com baixo teor de carbono.10

Fonte: Este destaque baseia-se em Aas Rustad e outros (2022).
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10 Leonard e outros 2022; Schilling, Locham e Scheffran 2018.
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Perseguir a justiça socioambiental agora e deixar um 
planeta próspero para as gerações que se seguem 
requer tanto conhecimento como imaginação. Não 
só precisamos de saber como perseguir e concretizar 
aspetos como justiça social e a saúde do ecossistema, 
como também precisamos de ser capazes de imaginar 
relações e responsabilidades muito para lá das nossas 
próprias vidas temporais e espacialmente vinculadas. 
Por exemplo, para “[ir ao encontro] das necessidades 
do presente, sem prejudicar a capacidade das futuras 
gerações de atender às suas próprias necessidades,”1 
devemos ambos saber o que satisfazer necessidades 
requer agora e ser capazes de imaginar como poderão 
ser as vidas das gerações futuras num cenário de 
futuro diferente e distante.

Os filósofos desenvolveram várias teorias de 
justiça entre gerações que motivam os fundamentos 
normativos das nossas responsabilidades para com as 
gerações futuras.2 Algumas teorias consideram que a 
justiça exige que nos imaginemos a escolher princípios 
para governar as responsabilidades entre gerações. Para 
impor a equidade, o procedimento de escolha elimina o 
conhecimento de qual a geração a que nós (os decisores) 
pertenceremos.3 Outras teorias afirmam que a justiça 
requer que imaginemos ter de justificar quaisquer cursos 
de ação que tomemos agora diretamente aos nossos 
descendentes que herdarão as consequências dessas 
ações.4 Para outras teorias, a justiça intergeracional 
exige que nos imaginemos situados de tal forma que 
devemos justificar as nossas ações agora diretamente 
aos nossos antepassados, tendo em conta os seus 
valores, aspirações e expetativas.5 Do mesmo modo, 
outras teorias partem do argumento de que essa justiça 
exige que nos imaginemos como parte de comunidades 
intergeracionais ligadas e sobrepostas que se estendem 
para trás e para a frente no tempo.6 De acordo com 
esta visão as filosofias indígenas situam cada geração 
como parte de uma “série de inícios sem fim”,7cada um 
nascido na imaginação de gerações passadas, com a 
responsabilidade de definir o rumo para as viagens que 
se seguem.8

Os nossos valores culturais, narrativas e práticas 
têm um papel vital na proteção e viabilização de 
ligações entre gerações, ligando as gerações passadas, 
presentes e futuras.9 As narrativas polinésias de 
viagens oceânicas, por exemplo, traçam linhas de 
descida através das extensões do Oceano Pacífico, o 
maior corpo de água na Terra, em alguns casos até 

ao Oceano Sul e à Antártida.10 Narrativas baseadas 
na terra e em migrações ancestrais contam a história 
sobre o estabelecimento de redes de comunidades 
por terra e através de vias navegáveis – ligações e 
responsabilidades passadas por e para múltiplas 
gerações11 As práticas socioambientais estabelecem 
valores que preservam as relações e a transmissão 
de conhecimentos.12 Juntas, estas teorias, valores e 
práticas culturais fornecem ferramentas conceptuais 
e cognitivas críticas que ligam pessoas e lugares 
distantes de formas que situam a geração atual como 
tendo responsabilidades enquanto parte de uma 
comunidade intergeracional, de longo alcance.13

Outras teorias, valores e práticas alicerçam-se 
na aspiração de deixar ficar um planeta próspero. 
Esta aspiração reflete-se na forma como vivemos as 
nossas vidas individuais e coletivas com esperança de 
que aquilo que valorizamos, criamos e perseguimos 
perdure. Reflete-se igualmente na forma como 
elaboramos políticas com base, em parte, nos legados 
que essas políticas irão traçar e permitir a longo prazo. 
Por outras palavras, tende a existir “uma ligação 
conceptual entre valorizar algo e querer que ele seja 
sustentável.”14 De facto, o que deixamos para as 
gerações futuras molda não só o quão significativas 
serão as suas vidas, mas também o quão significativas 
as nossas vidas podem ser consideradas como tendo 
sido.

O complexo de incerteza delineado no Relatório 
deste ano, ao mesmo tempo que reforça esta 
aspiração, realça também uma aspiração e um desafio 
fundamental: a saber, a de que haverá um futuro 
de alguma forma. Enquanto as gerações anteriores 
foram em grande parte capazes de tomar como 
certo um sistema planetário estável, a nossa geração 
enfrenta o desafio de assegurar a sobrevivência 
do planeta a longo prazo. Tal dilema reforça a 
necessidade urgente de caminhos através dos quais 
diferentes ideias, novas perspetivas e práticas 
socioambientais apropriadas possam ser viabilizadas 
e implementadas desde já. Mais especificamente, o 
nosso desafio coletivo proporciona uma oportunidade 
de adotar o tipo de pensamento entre gerações a 
longo prazo que fundamenta as filosofias indígenas 
(e muitas outras) a que Tim Mulgan se refere como 
“multigeracionalismo”.15 De acordo com esta visão, 
a melhor maneira de encontrar significado no mundo 
de hoje é de empreender projetos que se estendem 
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por várias gerações e que só se concretizam muito 
depois de a atual geração ter desaparecido.

Para o multigeracionalismo funcionar bem, ou 
funcionar de todo, devemos ter presente aquilo de que 
realmente precisamos para florescer,16 e devemos ser 
corajosos o suficiente para refazer os nossos sistemas 
locais e globais de forma a permitir e sustentar 
verdadeiramente esse florescimento.17 Ainda mais 
importante, temos de encontrar a coragem de mudar 

radicalmente os nossos valores e narrativas para que 
os nossos descendentes ainda possam estar aqui para 
perseguir o bem-estar e a justiça planetária muito 
depois de termos partido.18 Talvez o mais importante 
seja termos uma “esperança radical”;19 devemos 
esperar por um mundo que sabemos que pode nunca 
se materializar no futuro e ainda assim encontrar a 
coragem de, independentemente de tudo, manter o 
rumo em direção a esse futuro.

NOTAS

1 CMAD 1987, p. 37.

2 Ver, por exemplo, Gardiner (a publicar) e Mulgan e outros (2021).

3 Rawls 1971.

4 Darwall 2009; Mulgan 2018.

5 Watene 2022.

6 De-Shalit 1995.

7 Jackson 2020, p. 99.

8 Kelbessa 2022; Watene 2022, a publicar; Whyte 2013.

9 Epeli Hao’ofa 2008; IPBES 2019b; Kimmerer 2013; Mutu e McCully 2003.

10 Wehi e outros 2021a, 2021b.

11 Ver, por exemplo, Watene (a publicar).

12 Grix e Watene 2022.

13 Watene 2022.

14 Scheffler 2013, p. 60.

15 Mulgan a publicar.

16 Grix e McKibbin 2015, p. 292–306.

17 Táíwò 2022; Watene 2022.

18 Bendik-Keymer 2016; Táíwò 2022.

19 Lear 2006. Ver também van der Lugt (2022) e Whyte (2017).
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PARTE I  – TEMPOS INCERTOS, VIDAS INSTÁVEIS
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Vidas incertas significam mentes incertas.

O que tem isso a ver com o desenvolvimento 
humano?

Este capítulo defende que a angústia mental pesa 
no desenvolvimento humano de muitas maneiras, 
limitando, em última análise, a liberdade das pessoas 
para viverem as vidas que têm razões para valorizar. 
Os efeitos são especialmente prejudiciais para 
as crianças e podem perpetuar a desigualdade 
em ciclos intergeracionais de angústia mental e 
dificuldades socioeconómicas. Quebrar estes ciclos 
requer ação das pessoas e dos decisores políticos 
em três frentes: prevenir a angústia, mitigar as crises 
e construir resiliência psicológica.

CAPÍTULO 2

Mentes inquietas em tempos incertos:  
Angústia mental: um obstáculo ao 
desenvolvimento humano



O capítulo anterior descreveu as incertezas novas 
e sem precedentes que afetam a vida das pessoas. 
Este capítulo mergulha na forma como a incerteza 
pode causar angústia mental,1 com implicações na 
forma como as pessoas sentem, pensam, agem e 
interagem umas com as outras ao longo das suas 
vidas, restringindo a sua liberdade de alcançar 
e de viver vidas que têm razões para valorizar.2 
Mostra como a angústia mental pode condicionar o 
desenvolvimento humano e reforçar e perpetuar as 
desigualdades. Também destaca a primeira infância, 
crucial para o desenvolvimento do cérebro e do 
corpo, mas sujeita às consequências devastadoras do 
stress tóxico.

O bem-estar mental molda a forma como as pessoas 
pensam, agem e interagem.3 Emoção individual,4 
perceção, cognição e motivação5 são inseridas 
num contexto social de circunstâncias, relações e 
cultura.6 Emoções, tais como a raiva, podem levar 
as pessoas à violência interpessoal ou a conflitos 
violentos, mas também podem desencadear ações 
contra as injustiças (ver capítulo 3).7 E as emoções 
podem ajudar a lidar com um mundo imprevisível 
(com alguns a argumentar que as emoções refletem 
adaptações evolutivas).8 Uma regulação saudável das 
emoções e do bem-estar mental em geral são cruciais 
para sociedades pacíficas e coesas e, portanto, para o 
desenvolvimento humano.

“Uma regulação saudável das emoções e do 
bem-estar mental em geral são cruciais para 
sociedades pacíficas e coesas e, portanto, 
para o desenvolvimento humano

A angústia mental pode impedir as pessoas 
de desenvolverem todo o seu potencial.9 Por 
exemplo, mesmo quando a educação gratuita de 
alta qualidade está universalmente disponível, um 
estudante que sofre de ansiedade e insónia tem a 
opção de ir à escola, mas pode não ser capaz de se 
concentrar devido à angústia mental e, portanto, 
não será capaz de aprender tão facilmente como 
os seus pares. Estas limitações individuais num 
aspeto do desenvolvimento humano podem ser 
transpostas para outras dimensões e diferentes fases 
do ciclo de vida, como quando o mesmo estudante 
procura emprego mais tarde, e pode mesmo agir 
intergeneracionalmente através da angústia durante 
a gestação e para além dela.

Uma tarefa crucial para as pessoas e para os 
decisores políticos é, portanto, prevenir e mitigar 
a angústia mental. Uma vez que nem toda a 
adversidade pode ser prevenida ou mitigada, este 
capítulo e as opções políticas apresentadas no 
capítulo 6 sublinham a importância da resiliência 
psicológica que permite às pessoas prosperar apesar 
da adversidade e que está intrinsecamente ligada à 

agência, uma componente crítica do desenvolvimento 
humano (ver o capítulo 3).10

Como a angústia mental condiciona 
o desenvolvimento humano

Na ausência de resiliência psicológica, a angústia 
mental pode resultar em distúrbios mentais. Estes 
estão associados a uma educação deficitária,11 baixa 
produtividade laboral,12 pobreza,13 mortalidade 
prematura e em excesso14 e uma saúde em geral 
deficiente. Muitas pessoas sofrem de problemas 
relacionados com a saúde mental, geralmente 
medidos pelo número de distúrbios mentais 
diagnosticadas (destaque 2.1).

Para compreender as ligações entre a angústia 
mental, o bem-estar mental e o desenvolvimento 
humano, a abordagem com base nas capacidades, 
centrada nas capacidades que permitem às pessoas 
expandir as suas liberdades para fazer e ser aquilo 
que valorizam e têm razões para valorizar, pode ser 
útil. A capacidade é uma combinação de coisas que 
uma pessoa é capaz de fazer ou ser, das várias funções 
que pode alcançar.15 Cada pessoa tem a sua função de 
conversão, com fatores de conversão individuais que 
determinam a capacidade de transformar recursos 
em capacidade (figura 2.1).

Enquanto o bem-estar mental pode influenciar 
escolhas e comportamentos em múltiplas fases e 
pode ser um funcionamento em si, a angústia mental 
molda fatores de conversão individuais, afetando 
a capacidade de cada pessoa converter bens e 
serviços em capacidade. O conjunto completo de 
funções alcançadas também afeta a quantidade e a 
intensidade da angústia mental a que uma pessoa está 
exposta. Por exemplo, uma pessoa com rendimentos 
elevados pode dar-se ao luxo de viver num bairro 
seguro, mas uma pessoa com baixos rendimentos 
não pode. Assim, a pessoa de baixos rendimentos 
ficará exposta a mais angústia mental causada pela 
insegurança da vizinhança, o que por sua vez afetará 
os seus fatores de conversão.

Na infância

O impacto do sofrimento mental nos fatores de 
conversão e, consequentemente, nos conjuntos 
de capacidades, molda não só a vida individual 
das crianças, mas também as perspetivas de 
desenvolvimento humano na vida adulta, com 
implicações para a sociedade. A exposição a 
stress ou adversidade tóxica frequente ou a longo 
prazo, combinada com sistemas de apoio fracos, 
prejudica o desenvolvimento de circuitos neurais 
responsáveis pela autorregulação emocional, 
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cognição e comportamento.16 Em alguns casos, 
isto cria problemas de saúde física e mental a 
longo prazo, incluindo danos no cérebro em 
desenvolvimento.17 O desenvolvimento do cérebro de 
uma criança estabelece as bases para a aprendizagem, 
comportamento e saúde futuros.18 Os danos são 
difíceis, embora não impossíveis, de remediar mais 
tarde na vida.

Quando fatores de stress como a violência 
doméstica, ou maus-tratos ou a pobreza extrema 
ativam o sistema de resposta ao stress frequentemente 
ou durante um período prolongado, as respostas 
fisiológicas que normalmente lidam com o stress 
a curto prazo permanecem ativadas ou tornam-
se permanentemente calibradas para se ativarem 
mais facilmente e não se desligam tão facilmente 
como deveriam. Eles podem então sobrecarregar o 
sistema biológico (é o que se chama de sobrecarga 
alostática) e prejudicar o desenvolvimento das 
ligações neurais (figura 2.2).19 Abundantes provas 
empíricas mostram que este processo, além de 
causar distúrbios mentais (crónicos), pode aumentar 
a possibilidade de obesidade, cancro, diabetes, 

doenças cardiovasculares, abuso de substâncias, 
doenças autoimunes, deficiência de cognição e 
violência interpessoal e autodirigida.20 E mesmo sem 
distúrbios mentais, as emoções e a cognição podem 
ser prejudicadas com um efeito semelhante em 
algumas partes do corpo, uma vez que os processos 
no cérebro estão ligados com os do microbioma e do 
intestino.21

Estas interações moldam as possibilidades de 
aprendizagem, de obter bons rendimentos e de levar 
uma vida longa e saudável. Podem assim limitar a 
função de conversão e a capacidade de transformar 
recursos em capacidades e podem moldar escolhas 
com efeitos potencialmente duradouros ao longo 
do ciclo de vida. A confiança básica estabelecida 
durante a infância22 e as relações de apoio com 
os prestadores de cuidados e outros adultos da 
comunidade podem amortecer alguns destes efeitos23 
e construir resiliência. Os exemplos a seguir são 
especialmente importantes, tal como a perceção de 
autoeficácia, ambos moldam as aspirações e crenças 
das crianças no quanto podem alcançar.24 Mas 
quando os cuidadores e outros adultos da própria rede 

Figura 2.1 A angústia mental condiciona a liberdade de realização, escolhas e resultados
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Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Lengfelder (2021) e Robeyns (2017).
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social enfrentam adversidades ou stress permanente, 
estas estruturas de apoio podem ser fracas ou mesmo 
contraproducentes. O stress materno grave também 
parece alterar o ADN.25 A exposição das mães à 
adversidade pode aumentar o comportamento 
defensivo entre os descendentes, o que pode ser 
biologicamente útil em ambientes nocivos, mas 
também pode levar a patologias, mesmo entre 
crianças criadas em ambientes seguros depois de a 
adversidade desaparecer.26

Essas crianças não estão necessariamente 
condenadas para toda a vida. Múltiplos sistemas 
biológicos, psicológicos, sociais e ecológicos 
interagem para construir resiliência, o que os 
ajuda a absorver alguma angústia ao longo do 
ciclo de vida. A interação de fatores individuais, 
sociais e comunitários pode produzir vínculos 
seguros, reavaliações cognitivas, coesão familiar, 

estruturas sociais e redes de apoio.27 A exposição 
à natureza também pode fazer a diferença. As 
pessoas, particularmente as crianças,28 que estão 
frequentemente expostos à natureza ou passam 
muito tempo ao ar livre tendem a ser mais resistentes 
à adversidade e à angustia mental do que aqueles que 
não o fazem.29

Na idade adulta

Para os adultos, a angústia mental pode prejudicar 
a capacidade de forma semelhante, mas numa 
altura em que o desenvolvimento do cérebro e 
de outros órgãos já está avançado ou concluído. 
Ainda assim, os adultos que sofrem de angústia 
mental durante um período prolongado têm 

Figura 2.2 Conectar a saúde mental e física
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Fonte: Conselho Científico Nacional sobre a Criança em Desenvolvimento 2020.

CAPÍTULO 2 — MENTES INQUIETAS EM TEMPOS INCERTOS 7 7



os fatores de conversão comprometidos, o que 
resulta num estabelecimento da capacidade 
limitado (ou liberdades a alcançar). Isso inclui a 
capacidade de continuar a aprender, de trabalhar 
e ganhar rendimentos, de levar uma vida longa 
e saudável, de ter apego a objetos e pessoas, de 
formar perceções do bem e do mal, de planear a 
própria vida, de se relacionar com os outros, de se 
preocupar com as outras espécies e de desfrutar de 
atividades recreativas,30mesmo que as condições 
externas sejam favoráveis. Algumas condições 
externas, tais como o acesso à informação ou 
aos serviços de saúde, podem também ajudar a 
construir resiliência psicológica entre os adultos, 
o que pode absorver parte do stress e proporcionar 
espaço para lidar com futuras adversidades.31 A 
saúde mental nas idades mais avançadas reflete em 
parte as adversidades e a resiliência individuais, 
mas algumas outras perturbações mentais comuns 
entre as pessoas mais idosas têm outras causas.32

“Em tempos incertos, a angústia mental 
entre os indivíduos pode ter custos 
para a sociedade, uma vez que impede 
as pessoas de atingirem o seu pleno 
potencial ao longo do ciclo de vida

Em tempos incertos, a angústia mental entre os 
indivíduos pode ter custos para a sociedade, uma 
vez que impede as pessoas de atingirem o seu pleno 
potencial ao longo do ciclo de vida, limitando assim o 
desenvolvimento humano. E como diferentes pessoas 
estão expostas a diferentes níveis de angústia mental, 
isso pode aumentar as desigualdades e até perpetuá-
las quando o sofrimento é transferido dos prestadores 
de cuidados para as crianças.

Mentes inquietas no meio de 
incertezas multidimensionais

Novos e persistentes fatores de insegurança 
perturbam a vida das pessoas no contexto da 
incerteza (ver o capítulo 1). Incluem múltiplas 
formas de violência, que compreendem conflitos 
violentos entre grupos e violência interpessoal, desde 
a violência doméstica à violência de vizinhança. 
Outros fatores de stress nem sempre ameaçam o bem-
estar físico, mas podem ainda causar séria angústia 
mental: discriminação, exclusão, insegurança 
económica e incertezas associadas quer aos perigos 
mais frequentes e extremos do Antropoceno, quer às 
transições e rápidas mudanças tecnológicas, como 
acontece com a digitalização.

O contexto do Antropoceno é um fator de incerteza 
sem precedentes na história da humanidade. 
Manifesta-se não só nas alterações climáticas, mas 

também na perda de biodiversidade e no esgotamento 
e contaminação dos recursos naturais.33 Os próprios 
esforços para aliviar as pressões planetárias são 
também uma fonte de incerteza, conduzindo a 
ameaças, reais ou percecionadas, associadas às 
transições nos sistemas económicos e sociais, num 
contexto de rápida transformação digital. Os empregos 
precários, a desigualdade digital, os ciberataques, 
a fraude informática e a concentração do poder 
digital podem todos causar séria angústia mental. 
Esta secção discute as provas que demonstram como 
estas manifestações de incerteza afetam o bem-estar 
mental e podem também conduzir a desigualdades no 
desenvolvimento humano.

Mentes pressionadas no Antropoceno

Como discutido no capítulo 1, a perigosa mudança 
planetária no Antropoceno reflete-se nas alterações 
climáticas, na perda de biodiversidade e na ocorrência 
ou recrudescimento mais frequente de doenças 
zoonóticas, sendo a Covid-19 provavelmente a mais 
recente. Os efeitos no bem-estar mental passam por 
vários canais:
• Acontecimentos traumatizantes. O aumento de 

fenómenos climáticos extremos é frequentemente 
acompanhado de perdas ou danos nas habitações 
ou nas culturas, bem como de ferimentos e mesmo 
da morte de entes queridos. Estas experiências 
podem causar um tremendo sofrimento humano, 
levando frequentemente ao stress pós-traumático 
(destaque 2.2), ansiedade, depressão, angústia, dor, 
sentimento de culpa por sobrevivência, abuso de 
substâncias e até suicídio34

• Integridade física. A exposição ao calor extremo 
pode causar exaustão, levando à angústia 
mental.35 Picos bruscos de temperatura causam 
irritabilidade, pensamentos e sentimentos 
mais agressivos, e até um comportamento 
violento.36 Após a angústia e a dor que a Covid-
19 tem causado em todo o mundo (ver abaixo), a 
possibilidade constante de outra variante mortal 
ou uma nova doença zoonótica também pressiona 
as mentes no Antropoceno.

• O Clima Geral ou a eco-ansiedade e a nostalgia. 
As alterações climáticas podem ter dois efeitos 
diferentes nas pessoas, dependendo em parte da 
sua resiliência psicológica. Aumenta a ansiedade 
geral e as preocupações com o futuro,37 o que 
encoraja algumas pessoas a tornarem-se agentes 
de ação climática, mas pode deixar outras ansiosas 
e incapazes de alterar seja o que for.38 Os jovens 
afirmam que os governos de todo o mundo 
rejeitaram ou negligenciaram os seus pedidos 
de ação urgente.39 Os povos indígenas do mundo 
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inteiro, entre os mais afetados pelas alterações 
climáticas, sofreram angústia mental devido a 
mudanças sazonais e condições meteorológicas 
agudas.40

• Insegurança alimentar. Com o aumento dos 
fenómenos climáticos extremos que perturbam a 
produção e o acesso aos alimentos, a insegurança 
alimentar está de novo a aumentar após décadas 
de declínio.41 Além de ser uma ameaça para a 
saúde física, é também um grave fator de stress 
mental.42 Tem estado associado a angústia 
psicológica tanto em países com um nível baixo 
como com um nível elevado de desenvolvimento 
humano.43 Em vários países africanos as mulheres 
e as pessoas mais velhas são especialmente 
afetadas. As intervenções mais eficazes visam 
apenas os meios de subsistência em oposição aos 
rendimentos.44

• Perda de biodiversidade. A perda de 
biodiversidade pode causar angústia mental, 
especialmente entre comunidades indígenas e 
marginalizadas, levando a impactos psicológicos 
e comportamentais adversos a longo prazo, tais 
como aumento do stress familiar, amplificação 
de traumas anteriores, maior probabilidade 
de abuso de substâncias e maior prevalência 
de ideias suicidas.45 Embora os mecanismos 
causais ainda não tenham sido completamente 
compreendidos, algumas razões podem incluir 
que a perda de biodiversidade causa perturbações 
na saúde física através de sistemas alimentares 
alterados ou leva a um sentido diferente do lugar 
que pode minar as práticas culturais e os sistemas 
de conhecimento. Além disso, pode prejudicar a 
autodeterminação, reduzindo a suficiência dos 
recursos localmente disponíveis, e pode resultar 
numa perda de capital social, uma vez que os 
membros da comunidade dependem cada vez 
mais de fontes externas de ajuda e rendimento do 
que uns dos outros.46

As consequências adversas das alterações 
climáticas já estão a afetar pessoas que dependem 
mais diretamente da agricultura e dos recursos 
naturais para a sua subsistência, incluindo as que 
vivem em comunidades em zonas rurais, costeiras, 
montanhosas ou florestais, muitas delas indígenas.47 

Uma vez que muitas destas pessoas vivem em países 
com um baixo rendimento e já são desfavorecidas, 
a angústia mental e os seus efeitos sobre os fatores 
de conversão podem aumentar ainda mais as 
desigualdades nas liberdades a alcançar.

O esgotamento dos recursos naturais e as 
alterações do uso do solo através da desflorestação 
e para uso agrícola estão a exercer pressões sobre a 
biodiversidade e a ameaçar a integridade das funções 
do ecossistema, com várias ameaças desconhecidas 

potencialmente vindouras, incluindo doenças 
zoonóticas mais frequentes.48 Como discutido no 
capítulo 1, a pandemia de Covid-19 pode ser a mais 
recente, mas, certamente, não será a última, com 
implicações que incluem múltiplos confinamentos 
em todo o mundo que podem causar angústia mental 
no futuro, como sucedeu durante a Covid-19.49

“A perda de biodiversidade pode 
causar angústia mental, especialmente 
entre comunidades indígenas e 
marginalizadas, levando a impactos 
psicológicos e comportamentais adversos 
a longo prazo

Durante o primeiro ano da pandemia, a prevalência 
mundial da depressão e ansiedade aumentou mais de 
25 por cento.50 O aumento foi maior entre as mulheres 
do que entre os homens, muito provavelmente 
porque as mulheres foram mais afetadas pelas 
consequências socioeconómicas dos confinamentos.51 
Num inquérito global, 77 por cento dos inquiridos 
relataram stress moderado a grave e sono deficiente, 
59 por cento sofriam de ansiedade e 35 por cento 
de depressão (apenas 18 por cento tinham sido 
previamente diagnosticados com angústia mental).52 
Os jovens sofreram, muito provavelmente devido 
às oportunidades perdidas durante os vários 
confinamentos.53 As pessoas de baixos rendimentos, 
que lutam por satisfazer necessidades básicas como 
o arrendamento e a alimentação, sofreram de forma 
desproporcionada em vários países.54

As mulheres, que assumiram a maior parte do 
trabalho adicional doméstico e de cuidados que 
surgiram durante os encerramentos de escolas e nos 
confinamentos,55 enfrentaram uma angústia mental 
muito maior do que antes da pandemia de Covid-
19.56 Um inquérito transnacional revelou que 27 por 
cento das mulheres lutaram com angústia mental, 
em comparação com 10 por cento dos homens. As 
mulheres citaram a sua crescente carga de cuidados 
não remunerados como um fator crítico de stress, a 
par das preocupações com a alimentação, os cuidados 
de saúde e os meios de sustento. Dadas as ligações 
entre emprego, rendimento, segurança alimentar e 
saúde mental, é digno de nota que 55 por cento das 
mulheres declararam a perda de rendimento como 
o principal impacto da pandemia (contra 34 por 
cento dos homens) e que 41 por cento das mulheres 
(contra 30 por cento dos homens) declararam não 
ter alimentos suficientes.57 As minorias étnicas de 
ambos os sexos foram gravemente afetadas no Reino 
Unido, com o maior aumento da angústia mental 
entre os homens com origens no Bangladeche, Índia 
ou Paquistão (figura 2.3).58
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Mais de dois anos após a pandemia de Covid-
19, as preocupações com o vírus dissiparam-se de 
certa forma em algumas partes do mundo. Mas a 
ansiedade sobre novas variantes, e a possibilidade 
de quarentenas obrigatórias, confinamentos e 
cancelamentos, prevalece em todo o mundo. A 
paragem abrupta e a incerteza relacionada que 
a pandemia infligiu à vida de muitas pessoas irá 
provavelmente perdurar por algum tempo.

A insegurança económica conduz 
à angústia mental

A insegurança económica, expressa em períodos de 
baixos rendimentos, desemprego, más condições 
de trabalho, pobreza, instabilidade habitacional e 
choques financeiros, pode causar angústia mental. 
Até mesmo a perceção de que tais resultados se 
podem materializar pode dar às pessoas motivos 
de preocupação, particularmente em contextos de 
precariedade económica ou de deslocalização. E 
mesmo quando esta deslocalização é transitória ou 
pequena relativamente à escala de uma economia, 
pode surgir como uma ameaça assustadora em 
determinadas regiões ou setores.59

A relação causal também funciona no sentido 
inverso: as pessoas com problemas de saúde mental 
(e física) têm menos oportunidades de emprego e 
podem enfrentar penalizações no rendimento pelas 
suas condições.60 Especialmente em contextos 
económicos onde as competências baseadas 
no cérebro, tais como inteligência emocional, 
criatividade, flexibilidade cognitiva, autocontrolo ou 
pensamento sistémico são mais importantes do que as 
competências manuais,61 sendo o bem-estar mental 
cada vez mais importante para prosperar no mundo 
profissional, enquanto a sua falta pode exacerbar 
ainda mais as desvantagens. Noutros contextos 
em que as pessoas trabalham na agricultura, estão 
cada vez mais expostas ao stress de fenómenos 
climáticos extremos que põem em risco a sua fonte de 
rendimento e segurança alimentar, e com ela o bem-
estar físico e mental.

A associação da insegurança económica à angústia 
mental começa muito cedo na vida, na verdade 
começa mesmo no ventre da mãe. Alguns fetos estão 
expostos a mais stress e preocupações relacionadas 
com a pobreza, subnutrição, violência ou agentes 
irritantes ambientais associados à pobreza (tais como 
poluição ou temperaturas extremas) do que outros.62 
O efeito intergeracional continua durante a infância, 
quando a angústia mental dos pais prejudica o bem-
estar das crianças, com efeitos na idade adulta.63 Se a 
situação continuar durante toda a infância, isto pode 
levar a comportamentos adaptativos e patologias de 
longo prazo que são difíceis de quebrar mais tarde 
na vida.64 Por exemplo, as crianças que crescem com 
insegurança alimentar continuam frequentemente 
a comer em excesso, mesmo depois de superadas as 
dificuldades.65 Estes efeitos podem ser amortecidos 
por instituições sociais ou ajuda informal na 
comunidade, tais como transferências de rendimento 
para as mães, que demonstraram melhorar a atividade 
cerebral infantil e as subsequentes competências 
cognitivas e bem-estar mental.66

Mesmo condições menos graves de baixo estatuto 
socioeconómico e estruturas sociais relacionadas 
podem afetar o desenvolvimento cerebral e corporal, 
o funcionamento cognitivo e a saúde mental e física 
das crianças. Por exemplo, as crianças em famílias 
que vivem em condições de grande aglomeração, 
caóticas ou ruidosas ou em bairros inseguros e 
que carecem de organização e rotinas diárias 
estão geralmente expostas a uma maior angústia 
mental.67 E a crença no quanto se é capaz de 
alcançar, que é geralmente mais baixa nas famílias 
de baixo estatuto socioeconómico, pode diminuir as 
aspirações e realizações das crianças.68 Estes fatores 
podem acumular-se,69 em linha com os modelos de 
vantagens e desvantagens cumulativos que têm em 
conta as disparidades socioeconómicas em geral e 
as disparidades em matéria de saúde em particular.70 
O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019 

Figura 2.3 No Reino Unido a angústia mental é mais 
prevalecente entre os grupos minoritários femininos, 
mas a angústia mental entre os grupos minoritários 
masculinos aumentou muito durante a pandemia de 
Covid-19
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Questionário Geral de Saúde. Pontuações mais elevadas (numa escala de 0 
a 36) significam mais angústia mental.
Fonte: Proto e Quintana-Domeque 2021.
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analisou em pormenor como este mecanismo atua de 
forma intergeracional, perpetuando desigualdades 
multidimensionais no desenvolvimento humano.71

Durante a idade adulta, a perceção e a atual 
insegurança económica, bem como os riscos de 
futuros riscos de depressão, são prejudiciais para o 
bem-estar mental em todos os níveis de rendimento, 
especialmente para os homens.72 Demonstrou-se que 
os choques nos rendimentos aumentam os suicídios 
em alguns contextos, um efeito que pode ser mitigado 
por transferências de rendimento.73 Uma das mais 
graves ameaças económicas ao bem-estar mental 
parece resultar de repetidos choques financeiros, 
tais como perda de rendimentos, especialmente para 
as pessoas pobres e para os homens.74 Choques já 
sentidos, como o desemprego, pioram as expetativas 
para o futuro e reduzem a satisfação de vida.75 O 
emprego continuado não só é importante para evitar 
o stress financeiro; tem também efeitos psicossociais 
positivos, tais como estimular o sentimento de 
pertença a uma comunidade e contribuir de forma 
produtiva para a sociedade.76

Os baixos rendimentos persistentes estão também 
associados a uma saúde mental e bem-estar mais po-
bres, especialmente quando se gera uma sensação 
de escassez ou insuficiência em comparação com os 
seus pares na comunidade.77 As pessoas no extremo 

inferior do espetro de rendimentos sofrem de angús-
tia mental 1,5 a 3 superiores à sofrida pelas pessoas 
que estão no extremo superior78 e são mais propensas 
a vivenciar crimes violentos e eventos traumáticos,79 
o que pode fazer com que algumas pessoas queiram 
deixar o seu lugar de origem (caixa 2.1). Contudo, 
mesmo as pessoas com rendimentos mais elevados 
podem sentir ressentimentos e frustrações devido a 
preocupações financeiras, especialmente quando as 
aspirações são muito elevadas e o ambiente social é 
tal que as pessoas percecionam uma grande desigual-
dade em comparação com os seus pares.80

A incongruência da sua condição é um conceito im-
portante aqui. Por exemplo, ter um alto nível de edu-
cação numa ocupação manual ou numa ocupação não 
manual pouco qualificada demonstrou causar des-
conforto emocional, como sentimentos de vergonha 
e ansiedade,81 perspetivas pessimistas e um bem-es-
tar mental globalmente pobre. Com o aumento dos 
níveis de educação e mercados de trabalho incapazes 
de absorver toda a mão-de-obra qualificada, os casos 
de incongruência de condição têm aumentado e espe-
ra-se que se tornem ainda mais predominantes.82 As 
expetativas positivas e a crença na capacidade de al-
cançar os seus objetivos podem compensar parcial-
mente os efeitos negativos no bem-estar mental.83 
Finalmente, em idades mais avançadas, um maior 

Caixa 2.1 As incertezas multidimensionais podem tornar as pessoas em vítimas do tráfico de seres humanos - 
outra fonte de grave angústia mental

As incertezas multidimensionais fazem com que algumas pessoas queiram procurar um futuro melhor noutro lugar. 
Mas os obstáculos burocráticos impedem muitas vezes a livre migração, de modo que algumas pessoas são vítimas 
do tráfico de seres humanos. Redes de crime organizado constituídas por traficantes fazem normalmente falsas pro-
messas de educação ou de oportunidades de emprego utilizando agências de emprego fraudulentas para enganar 
as vítimas antes de aplicar a violência e a coerção.1 A experiência de ser traficado é frequentemente traumática, com 
restrição de movimentos e violência, e medo de ser descoberto, detido e deportado.2 Um estudo realizado na Etiópia 
descobriu que entre as pessoas repatriadas traficadas a prevalência de depressão era de cerca de 58 por cento, 
a da ansiedade de 52 por cento e a do transtorno de stress pós-traumático (TSPT) de 35 por cento. A restrição de 
movimentos estava associada à ansiedade, depressão e TSPT, enquanto a violência durante o tráfico estava ligada 
à ansiedade e ao TSPT. A privação de liberdade contribuía para as três pertutbações.3

Um estudo sobre mulheres e raparigas traficadas de Monterrey e Reynosa (México) revelou que todas as parti-
cipantes do estudo sentiam tensão, stress, ansiedade, preocupação e raiva e que a maioria delas chorava mais do 
que o habitual (86 por cento), tinha falta de apetite (86 por cento) e pensamentos suicidas (80 por cento).4 Entre os 
sobreviventes do tráfico de seres humanos na sub-região do Grande Mekong, homens, mulheres e crianças que 
sofreram violência durante o tráfico enfrentaram uma maior prevalência de ansiedade, depressão e TSPT do que 
os restantes.5 A par da angústia mental, muitas vítimas de tráfico humano não encontram o que esperavam no seu 
destino, mas enfrentam novos desafios, tais como a adaptação a um novo ambiente e por vezes até a dependência 
e as violações dos direitos humanos por parte dos seus traficantes.

Numa perspetiva de desenvolvimento humano, o tráfico de seres humanos retira a agência e a liberdade às 
pessoas, bem como a possibilidade de fazerem as suas próprias escolhas e determinarem o seu futuro. A gestão da 
migração segura é crucial para combater o tráfico de seres humanos e deve ser abordada através da cooperação e 
parceria entre os países.

Notas
1. UNODC 2021. 2. Acharya e Sanchez 2018; Gezie e outros 2018; Iglesias-Rios e outros 2018; Mumey e outros 2020; Ottisova e outros 2018. 
3. Gezie e outros 2018. 4. Acharya e Sanchez 2018. 5. Iglesias-Rios e outros 2018.
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endividamento pode causar solidão social e emocio-
nal, independentemente da participação social, da 
dimensão da rede social e de estados anteriores de 
ansiedade ou depressão.84 Adicionalmente, há uma 
compreensão crescente dos impactos a longo prazo 
das quebras de rendimentos.85 Quando uma desacele-
ração económica coincide com um choque de saúde, 
como sucedeu com a Covid-19, as implicações podem 
ser ampliadas e perpetuadas por gerações.86 O canal 
que permite que grande parte das cicatrizes dura-
douras se instalem diz respeito principalmente aos 
impactos comportamentais e psicológicos que têm 
implicações ao longo da vida, mesmo depois do retor-
no da economia.87

A causalidade também funciona em sentido in-
verso. A angústia mental diminui a capacidade das 
pessoas de trabalhar de modo produtivo e distorce a 
forma como as pessoas pensam, com consequências 
na forma como procuram trabalho, interagem com os 
outros e executam o seu trabalho.88 O alívio das preo-
cupações financeiras melhora a produtividade dos 
trabalhadores, tornando-os mais atentos, mais rápi-
dos e menos propensos a erros,89 dado que a pobre-
za parece sobrecarregar a capacidade cognitiva (mas 
veja-se o capítulo 3 onde se sugere que o ónus pode 
estar dependente do contexto social).90 Pode tam-
bém modificar o conteúdo da cognição, acrescentan-
do uma perspetiva monetária a muitas dimensões da 
vida, o que é difícil de suprimir e pode moldar a toma-
da de decisões e as relações sociais.91 Por outro lado, 

a redução da pobreza pode melhorar a socialização e 
outras competências não cognitivas, tais como o con-
vívio e a consciencialização, ao mesmo tempo que di-
minui a hostilidade e a agressão.92

Uma grande angústia mental pode prejudicar a 
saúde física, o que pode levar à incapacidade de reali-
zar certos trabalhos, e aumentar as despesas de saúde 
quando existem lacunas nos seguros de saúde ou na 
prestação pública de serviços de saúde.93 Acrescen-
te-se ainda que a angústia mental pode resultar em 
perda de emprego ou declínio de rendimentos, até 
porque afeta as preferências, as crenças, o funciona-
mento cognitivo e, em última análise, a tomada de 
decisões económicas.94 As pessoas com depressão ga-
nham cerca de 34 por cento menos do que a média, 
as pessoas com doença bipolar cerca de 38 por cento 
menos e as pessoas com esquizofrenia cerca de 74 
por cento menos. As pessoas com estas condições en-
frentam também um risco muito mais elevado de não 
terem rendimentos e de serem portadoras de defi-
ciência.95 E a falta de rendimentos pode causar ainda 
mais angústia mental. Verificou-se que a relação cir-
cular quase duplica o impacto negativo dos choques 
financeiros, explicando a baixa resiliência financeira 
numa armadilha de angústia mental-pobreza a longo 
prazo.96

A relação circular e intergeracional entre a insegu-
rança económica e a angústia mental pode perpetuar 
a desigualdade económica entre gerações (figura 2.4).

Figura 2.4 A relação circular e intergeracional entre a insegurança económica e a angústia mental pode 
perpetuar a desigualdade económica entre gerações
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Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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Digitalização - faca de dois gumes 
para o bem-estar mental

As tecnologias digitais podem geralmente melhorar 
a vida, uma vez que facilitam muitos processos, 
aumentam a eficiência e interligam pessoas de 
diferentes partes do mundo. Podem mesmo acelerar 
a realização dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).97 Um estudo recente abrangendo 
mais de 200 países concluiu que o acesso por 
telemóvel estava associado a uma maior igualdade 
de género através de múltiplos canais (menor 
mortalidade materna, melhor informação sobre 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, maior 
capacitação para tomar decisões independentes, com 
maiores ganhos entre os países menos desenvolvidos 
e entre os grupos mais desfavorecidos).98 Neste 
sentido, a digitalização pode contribuir para o 
empoderamento, essencial ao bem-estar mental.

Mas os benefícios destas novas tecnologias também 
surgem acompanhados de desafios. A digitalização 
coloca várias ameaças sociais e económicas, 
incluindo, mas não só, uma menor procura de mão-
de-obra para algumas tarefas,99 desigualdade digital e 
exclusão,100 cibercriminalidade e o roubo de recursos 
financeiros e de informações pessoais com eles 
relacionados,101 transferência de poderes de tomada 
de decisão para máquinas, concentração de poder 
digital,102 dependências digitais,103 violência,104 e 
redução da segurança da vida pessoal.105 Um dos 
mais sérios desafios da digitalização é a desigualdade 
digital.106 As pessoas pobres e que sofrem de 
distúrbios mentais têm uma maior probabilidade de 
serem excluídos digitalmente, o que potencialmente 
aumenta as desigualdades noutras áreas.107

Alguns destes desafios podem causar angústia 
mental, apesar do facto de alguns dos benefícios 
das tecnologias digitais promoverem o bem-estar 
mental (figura 2.5). Por exemplo, o ciberassédio 
e a ciberperseguição têm sido associados à 
ansiedade, ataques de pânico, ideias suicidas108 e 
depressão.109 Dispositivos móveis, redes sociais 
e serviços de computação em nuvem podem 
ser utilizados para perseguir pessoas e efetuar 
vigilância.110 As plataformas digitais tais como o 
Facebook, o Instagram e o Twitter podem também 
ser utilizadas de forma semelhante para comparação 
social, interações negativas, cyberbullying, partilha 
de conteúdos violentos e linguagem violenta ou 
discriminatória.111 Isto tem sido associado à angústia 
mental e ao comportamento suicida, com uma maior 
prevalência entre as raparigas.112 Os mais velhos 
podem sentir-se excluídos da sociabilização quando a 
geração mais nova passa o tempo nas redes sociais ou 
a utilizar outras tecnologias.

A exclusão digital pode ser encontrada entre os 
serviços de saúde. Embora os serviços de saúde 

digitais possam proporcionar benefícios substanciais 
às pessoas com ligações rápidas à Internet e 
competências digitais, tendo assim potencial para 
alargar o acesso aos serviços de saúde entre algumas 
populações mais remotas (caixa 2.2), as pessoas sem 
estas vantagens são menos suscetíveis de beneficiar 
dos serviços.113

Embora o acesso à informação possa ser 
capacitador, a informação abundante e por vezes falsa 
(que é fácil de difundir através das redes sociais) pode 
também ser uma fonte de ansiedade. As pessoas não 
só podem sentir-se ansiosas por causa de demasiada 
informação, por vezes contraditória, como também 
podem sentir-se angustiadas com informações que 
nem sequer são verdadeiras. Durante o início da 
pandemia de Covid-19, e muitas vezes prolongando-
se para além dela, informações falsas sobre o vírus, 
as suas curas e vacinas tornaram-se virais em 
plataformas de comunicação como o Facebook e o 
Twitter, causando ansiedade em muitas pessoas.114 A 
abundância de informação parece constituir um fator 
de stress (sobrecarga de informação), o que torna 
mais provável que as pessoas partilhem informações 
falsas.115

Outra forma de a digitalização poder causar 
angústia mental é a utilização obsessiva das 
tecnologias digitais, plataformas digitais e 
dispositivos digitais.116 O uso obsessivo de 
smartphones pode resultar em privação crónica 
do sono e prejudicar o controlo cognitivo e o 
funcionamento sócio-emocional.117 A tecnologia 

Figura 2.5 A digitalização é uma faca de dois gumes para 
o bem-estar mental
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Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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digital também pode promover o jogo - uma atividade 
associada a distúrbios mentais.118 Os jovens, em 
particular, parecem empenhar-se no jogo digital 
em plataformas sociais, smartphones e sítios Web 
especializados.119 A Organização Mundial da Saúde 
reconheceu o transtorno de jogo como uma questão 
de saúde mental, dado o seu impacto negativo na 
saúde e a sua crescente prevalência.120

A cibercriminalidade, nomeadamente a fraude, 
o roubo, esquemas e outras formas de exploração 
financeira em linha, pode causar preocupação e 
ansiedade excessivas e tem estado ligado à depressão 
entre os adultos mais velhos.121 Além disso, a 
utilização da Internet reduz a interação offline, a 
participação política e o envolvimento cultural 
cívico.122 potenciando a probabilidade de isolamento 
social.123 Em contrapartida, a tecnologia digital pode 
também criar oportunidades de envolvimento social 
que ajudam a eliminar a solidão e o isolamento social124 
e a melhorar o bem-estar,125por exemplo, interligando 
as pessoas com interesses ou problemas semelhantes 
a longas distâncias (fóruns de autoajuda). Ao fazê-lo, 
a tecnologia digital pode também aliviar a angústia 
mental.126

A violência assusta, inquieta e marca vidas

Dada a ameaça direta à integridade física, a maioria 
das formas de violência causam angústia mental, 
levando frequentemente a distúrbios mentais 
como o transtorno de stress pós-traumático (TSPT), 
ansiedade e depressão, e cada forma de violência vem 
com desafios adicionais, dependendo do contexto e 
do cenário. A violência interpessoal inclui violência 
doméstica e comunitária, tais como violência do 
parceiro íntimo, abuso de crianças ou idosos e 
agressões por estranhos. A violência coletiva ocorre 
entre grupos maiores, tais como o crime organizado e 
os conflitos armados.127

A violência interpessoal pode aumentar 
as desigualdades de oportunidades

Psicologicamente, a violência doméstica é 
extremamente tóxica, pois o lar é um local que deve 
proporcionar proteção e segurança, constituindo um 
local para descansar e relaxar longe de outros fatores 
de stress ambiental. Quando várias formas de violência 
doméstica acontecem simultaneamente, podem 

Caixa 2.2 Potencial das teleconsultas para aumentar o acesso aos cuidados de saúde mental

A digitalização pode melhorar os sistemas de saúde e a prestação de serviços de saúde1 desde que as tecnologias 
digitais estejam facilmente disponíveis para toda a população. A utilização dos meios móveis eletrónicos permite o 
acesso fácil a serviços de saúde mental e informação sobre prevenção, aconselhamento e tratamento.2 A telessaúde, 
que envolve telefone ou vídeo através de várias aplicações baseadas na web3 tem vindo a ganhar destaque mundial 
ao longo dos anos. Em 2016, mais de 50 por cento dos países que responderam a um inquérito da Organização 
Mundial da Saúde declararam ter uma política nacional de telessaúde, cerca de 70 por cento afirmaram ter um pro-
grama de telerradiologia e aproximadamente 25 por cento afirmaram ter realizado uma avaliação do programa de 
telessaúde4 Em muitas partes de África, particularmente nas zonas rurais povoadas principalmente por jovens, existe 
um grande potencial para expandir os serviços de telessaúde5 A pandemia de Covid-19 aumentou massivamente 
os programas e plataformas de telessaúde. No Reino Unido, a proporção de consultas médicas por telefone ou por 
videochamada aumentou de 13 por cento em 2019 para 48 por cento em meados de 2020.6 Em alguns países da 
Ásia Oriental e do Pacífico7 e nos Estados Unidos,8 o número de utilizadores da telessaúde mais do que duplicou no 
primeiro mês da pandemia.

Uma vez que a maioria dos serviços de saúde mental não requer exames físicos, os serviços digitais são espe-
cialmente promissores, permitindo que pessoas de áreas remotas obtenham ajuda online sem terem de percorrer 
longas distâncias. Tais serviços podem ser mais eficientes em termos de tempo e custos, prestando apoio enquanto 
as pessoas esperam por intervenções presenciais.9

A subutilização destes benefícios resulta de infraestruturas de rede deficientes, financiamento inadequado pa-
ra apoiar programas de telessaúde, prioridades concorrentes do sistema de saúde, desigualdades no acesso à 
Internet e falta de competências digitais entre a totalidade ou parte da população.10 Por conseguinte, para que as 
intervenções de saúde mental digital melhorem os resultados de saúde sem aumentar a desigualdade, os países 
precisam de aumentar os orçamentos para a telessaúde, expandir o acesso à Internet nas comunidades carenciadas 
e capacitar as pessoas dessas comunidades através da educação e formação sobre como utilizar dispositivos e 
plataformas digitais.

Notas
1. Ricciardi e outros 2019. 2. Apolinário-Hagen 2017. 3. Aref-Adib e Hassiotis 2021. 4. OMS 2016. 5. Holst e outros 2020. 6. UIT 2021. 7. Da-
dos para a Austrália, China, Indonésia e Singapura. Kapur e Boulton 2021. 8. Koonin e outros 2020. 9. Fundação para a Saúde Mental 2021. 
10. Kearns e Whitley 2019; Skinner, Biscope e Poland 2003; OMS 2016.
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criar um ciclo vicioso de dependência e abuso. Por 
exemplo, quando o perpetrador controla os recursos 
financeiros do agregado familiar, tornando a vítima 
financeiramente dependente,128 apelando ao medo e 
minando a autovalorização e autoestima através do 
abuso verbal, da crítica constante e do isolamento 
social, o que pode levar à retirada da força de trabalho, 
ao stress habitacional e, em última análise, à perda 
da autoidentidade.129 A chave aqui é o domínio sobre 
o parceiro através de abuso emocional, económico 
ou psicológico,130 o que então limita também 
substancialmente as possibilidades de escapar à 
violência física. Este mecanismo reflete-se em dados 
que mostram que em países com menor participação 
feminina na força de trabalho, mais mulheres 
experimentam a violência do parceiro íntimo (figura 
2.6). Embora os homens também possam certamente 
ser afetados, a maioria das vítimas da violência do 
parceiro íntimo são mulheres.131

Os homens bissexuais e gays relatam piores 
consequências psicológicas após a violência do 
parceiro íntimo do que os homens heterossexuais.132 

Isto deve-se possivelmente ao peso combinado dos 
fatores de stress mental, incluindo a discriminação, 
e às pressões sociais das normas de masculinidade 
interiorizadas, sugerindo que os homens devem ser 
mais resistentes à opressão e à violência.133 Devido 
aos estereótipos de género em alguns sistemas de 
justiça criminal, também parece haver hesitação em 
denunciar agressões por medo de ser mal julgado 
como sendo o perpetrador. Nos contextos de vários 
países, os homens que tinham apresentado denúncias 
relatavam que as autoridades tinham respondido 
ao seu pedido de ajuda com desconfiança, troça ou 
mesmo detenção.134

Quando os idosos vivem num agregado familiar 
com membros da família, o que é comum em alguns 
contextos culturais, a violência doméstica também 
pode ser dirigida contra eles, afetando a sua saúde 
física e mental.135 Isto acontece mais frequentemente 
entre as pessoas idosas com deficiências físicas (49 
por cento) e com deficiências psicológicas (7 por 
cento). Muitas, embora não todas, as pessoas idosas 
afetadas são do sexo feminino (63%).136

Figura 2.6 A violência nas relações íntimas aumenta com a dependência económica
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Nota: A violência relatada por parceiros íntimos nos últimos 12 meses inclui mulheres e raparigas com mais de 15 anos de idade que sofreram vio-
lência física e/ou sexual do parceiro. A participação feminina na força de trabalho refere-se à percentagem de mulheres com idades compreendidas 
entre os 15 e os 64 anos que nela participaram de acordo com os dados mais recentes disponíveis. Apenas os países com dados sobre a partici-
pação da força de trabalho feminina em 2019 ou posteriormente são incluídos para permitir comparações diretas com o mais recente conjunto de 
dados do Fundo das Nações Unidas para a População acerca do problema da violência exercida pelos parceiros íntimos. Do mesmo modo, apenas 
os países com dados sobre a participação das mulheres na força de trabalho, com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, são incluídos 
para controlar os efeitos potenciais da idade. O coeficiente de correlação estatisticamente significativo é de -0,53019.
Fonte: Cálculos do Gabinete de Relatórios de Desenvolvimento Humano utilizando dados da OIT (2021a) e da FNUAP (2021).
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As consequências da violência doméstica 
para o bem-estar mental variam desde sintomas 
mais leves, como stress psicológico elevado, 
até autênticas formas clínicas de distúrbios 
mentais como o TSPT, as fobias, o abuso de 
substâncias, a depressão e a ansiedade.137 Os 
sobreviventes da violência doméstica física são 
também propensos a lesões cerebrais traumáticas, 
com consequências devastadoras para a sua 
capacidade de funcionar na sociedade, incluindo 
para trabalhar e sociabilizar.138 Tudo isto pode 
eventualmente resultar numa perda de agência: 
quando os indivíduos já não se sentem capazes 
de moldar e mudar as suas circunstâncias, 
perdem completamente a esperança e tornam-se 
vulneráveis à sobre vitimização.139

“Mais de metade das crianças do mundo 
com idades compreendidas entre os 2 e os 17 
anos, cerca de mil milhões, sofreram violência 
emocional, física ou sexual, com consequências 
devastadoras para o seu bem-estar mental

Mesmo quando os ataques físicos não são dirigidos 
contra eles, as crianças são afetadas através de três 
canais:
• Testemunham os ataques a um dos seus prestadores 

de cuidados.
• Sintomas de TSPT nos prestadores de cuidados 

que comprometem a capacidade de prestar 
cuidados

• Mo delos parentais  traumatiz antes ou 
indisponibilidade emocional que surge como 
resultado da angústia mental dos cuidadores.140

Quando as próprias crianças são vítimas de abuso 
psicológico, sexual ou físico, a angústia mental é 
mais grave Mais de metade das crianças do mundo 
com idades compreendidas entre os 2 e os 17 anos, 
cerca de mil milhões, sofreram violência emocional, 
física ou sexual.141 Quando os fatores de stress 
vêm de fora de casa, as relações estáveis com os 
prestadores de cuidados funcionam tipicamente 
como amortecedores para o bem-estar mental das 
crianças. Mas quando os cuidadores se tornam 
agressores, um dos instintos mais importantes, a 
confiança nos cuidadores, é danificada, igualando 
a traição por parte das pessoas de quem a criança 
depende.142 Prejudica a confiança básica na vida e 
pode ter consequências graves a longo prazo, e por 
vezes irreversíveis, para a saúde psicológica e física 
das crianças, bem como para o seu funcionamento 
geral, causando o que se chama trauma complexo 
da infância ou do desenvolvimento.143 A função 
de conversão destas crianças difere assim da das 
crianças que cresceram num agregado familiar 
não violento, a menos que uma combinação muito 
favorável de fatores de construção resilientes se 

junte e absorva parte do stress tóxico que a criança 
sofreu.144 Intervenções culturalmente alinhadas 
são aqui cruciais, uma vez que as discussões sobre 
violência doméstica ainda são tabu em muitas 
sociedades, impedindo os assistentes sociais de 
intervir e disponibilizar tratamentos de saúde 
mental para as crianças.

A violência comunitária vai desde atos isolados 
de agressão por estranhos ou conhecidos, tais como 
bullying, assalto à mão armada e abuso sexual, até à 
violência institucional ou no local de trabalho.145 Os 
bairros não são simplesmente os locais físicos em 
que residimos; são também locais com intrincadas 
ligações sócio-económico-espaciais (caixa 2.3).146 
Embora as caraterísticas da vizinhança, incluindo 
a educação e as instalações de cuidados de saúde, 
a conectividade dos transportes e os níveis de 
criminalidade, bem como a perceção da segurança 
e coesão social, possam afetar resultados como a 
saúde, educação e rendimentos,147 esses mesmos 
resultados, por sua vez, determinam quais os 
bairros que são acessíveis às pessoas,148 Este 
resultado constitui um obstáculo à mobilidade intra 
e intergeracional, pois pode aprisionar as pessoas 
em ciclos de baixos rendimentos, saúde e educação 
deficientes, e ambientes propensos a agravar estas 
desvantagens.149 A angústia mental é um fator de 
risco adicional nesta armadilha, dadas as suas 
consequências para a cognição, produtividade e 
funcionamento em geral.150 Para as crianças, que 
normalmente dependem das decisões de habitação 
dos pais, o efeito é igualmente forte, se não mais 
grave, uma vez que são muito mais vulneráveis à 
angústia mental do que os adultos (ver a primeira 
secção deste capítulo).151 No seu conjunto, estes 
fatores podem perpetuar desigualdades, não só 
entre bairros, mas também entre cidades, países e 
regiões, uma vez que os níveis de violência variam 
entre diferentes áreas.

A violência coletiva pode aumentar as 
desigualdades entre grupos de pessoas

Em algumas regiões do mundo, a causa 
principal da violência nos bairros é o crime 
organizado. As pessoas que residem em bairros 
onde operam cartéis de droga ou outros grupos 
criminosos experimentam mais angústia mental, 
nomeadamente por causa da ameaça de violência 
sentida. Dados sobre o México mostram que a 
informação sobre atos brutais, tais como execuções, 
e sobre confrontos violentos entre a polícia local 
e grupos criminosos causou uma angústia mental 
substancial aos membros da comunidade. Em 
algumas ocasiões, esta informação pode ser 
difundida propositadamente para incutir medo na 
comunidade.152 A angústia mental causada pelo 
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crime organizado não está limitada às vítimas e à 
comunidade. Os membros de grupos criminosos 
também sofrem de angústia mental devido à 
exposição crónica à violência, potencialmente 
aumentando os ciclos de violência, uma vez que 
alguns tipos de angústia mental podem resultar em 
comportamentos agressivos.153

A violência durante protestos, motins e confrontos 
com a polícia pode causar desequilíbrios emocionais, 
medos, preocupações e até traumas psicológicos. Na 
última década, os protestos, por vezes acompanhados 
de violência política associada, aumentaram 
substancialmente, até que a pandemia de Covid-19 
surgiu (figura 2.7).154 Quando o clima político muda 

e as autoridades não respeitam plenamente o direito 
à liberdade de expressão, as pessoas podem sentir 
a repressão e começar a sentir-se impotentes ou 
indefesas.

Por vezes, a frustração em toda a população 
pode também transformar-se em confrontos entre 
manifestantes e polícia, causando angústia mental. 
Um manifestante na Índia afirma: “[Eu] congelo, 
sinto-me paralisado e hesitante em qualquer altura 
[eu] vejo um polícia, ou alguém a empunhar um 
pau, ou quando as luzes da rua se apagam... Vejo 
as pessoas a separarem-se em concentrações... 
amigos a ter ataques de pânico explosivos.”155 O 
efeito pode ser tão grave como os causados pelo 

Caixa 2.3 Violência na vizinhança é má, mas a incerteza em torno dela pode torná-la ainda pior

A exposição direta à violência e a possibilidade de 
sofrer violência como residente de um bairro consi-
derado inseguro são fatores de risco significativos 
para a angústia mental. Em Buenos Aires, Lima, Me-
dellín, Cidade do México e São Paulo a exposição 
à violência interpessoal, por exemplo, o ser espan-
cado, testemunhar a morte ou alguém ser ferido, 
ser assaltado ou ameaçado com uma arma, e a vio-
lência sexual, bem como a experiência de viver em 
bairros com maior prevalência de crimes violentos 
(depois de contabilizada a exposição individual à 
violência) está associado a maiores probabilidades 
de ansiedade e distúrbios de humor.1

Em Baltimore, Maryland, os inquiridos que vivem 
em zonas de criminalidade violenta denunciam ta-
xas mais elevadas de depressão (61 por cento mais 
elevadas) e transtorno de stress pós-traumático (85 
por cento mais elevadas) do que os residentes em 
zonas menos críticas.2 A depressão pode ser cau-
sada por exposição indireta ou por outros fatores 
relacionados com a vida em bairros violentos. Em 
alguns casos, a perceção do nível de violência no 
bairro e a incerteza em torno da exposição a ela 
pode ser pelo menos igualmente preocupante.

Os adolescentes na Califórnia que consideram 
o seu bairro como inseguro têm o dobro da pro-
babilidade de experimentar grave angústia mental 
do que os seus pares que consideram o seu bairro 
como seguro. São também mais suscetíveis de so-
frer de angústia do que os adolescentes que vivem 
em bairros considerados violentos, com base em 
medidas objetivas (figura 1 da caixa).3

A angústia mental também pode ser exacerbada pela interação de outros fatores. Vários destes fatores num 
inquérito à população de adultos que vivem num grupo de favelas no Rio de Janeiro, especificamente por serem 
jovens, mulheres ou desempregados; por terem um rendimento mais baixo; e por terem experimentado e temerem 
a violência nos bairros, foram separada e significativamente associados a resultados de saúde mental mais pobres. 
Estes fatores, juntamente com experiências passadas de violência e o medo da violência, foram também significati-
vamente associados a níveis mais elevados de angústia mental.4

Notas
1. Benjet e outros 2019. 2. Weisburd e outros 2018. 3. Goldman-Mellor e outros 2016. 4. Cruz e outros 2021.

Figura 1 da caixa O risco percebido pode induzir mais 
stress do que o risco real

Percentagem de adolescentes na Califórnia 
com perturbações psicológicas graves (%)

3,8 9,8 4,1 6,8

Seguro Inseguro Não violento Violento

Perceção de 
segurança no bairro

Violência no bairro 
medida de forma 

objetiva

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Nota: Whiskers indica um intervalo de confiança de 95 por cento. 
Fonte: Goldman-Mellor e outros 2016.
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conflito armado, no qual a OMS estima que a taxa 
de TSPT seja um pouco mais de 21 por cento.156 Um 
estudo proveniente da Região Administrativa 
Especial de Hong Kong, China, encontrou uma 
prevalência combinada de depressão e TSPT de 
21,8 por cento entre a população adulta durante os 
distúrbios sociais de 2019-2020. Havia também 
uma forte associação entre o pesado uso dos meios 
de comunicação social relacionados com a política 
e a angústia mental, atribuível ao contágio de 
emoções.157 Após a violência na República Árabe 
da Síria, civis manifestaram sofrer de ataques de 
pânico, especialmente em relação à possibilidade de 
“desaparecerem” enquanto eram transferidos sob 
detenção.158 O conflito sírio também mostra como 
a violência coletiva, tais como motins, confrontos 
ou violência contra civis pode escalar para conflitos 
armados e guerras civis.159

Quando isso acontece, a angústia mental 
grave e duradouro pode ser a consequência para 
grandes partes da população, dada a natureza das 
experiências traumáticas relacionadas com cenários 
de guerra. Desde o início dos anos 2000 até ao 
início da guerra na Ucrânia, houve poucos conflitos 
entre Estados, mas na última década assistiu-se a 
um aumento das mortes relacionadas com conflitos 
civis, alguns sujeitos a intervenções de Estados 
estrangeiros.160 Em cenários pós-guerra, cerca de 

uma em cada cinco pessoas sofre de problemas 
de saúde mental.161 O TSPT é muito comum entre 
os sobreviventes de guerra, afetando cerca de 354 
milhões de sobreviventes de guerra adultos,162 não 
menos importante devido à ameaça direta de sofrer 
violência e à constante possibilidade de perda ou 
ferimento de entes queridos.163 O luto e a tristeza 
têm estado relacionados com o comportamento 
viciante, particularmente com o aumento do 
abuso de substâncias.164 Isto pode representar um 
encargo adicional para os sistemas de saúde pública, 
considerando as consequências a longo prazo do 
abuso de substâncias para a saúde mental e física.

Os dados comparativos globais sobre a 
prevalência do TSPT continuam a ser um 
desafio, mas exemplos mais específicos de 
países dilacerados pela guerra podem fornecer 
ensinamentos mais profundos sobre o número de 
pessoas afetadas e sobre os mecanismos e nexos 
de causalidade por detrás delas. Devido às guerras 
e conflitos armados recorrentes no Iraque, por 
exemplo, a prevalência do TSPT entre os jovens dos 
17 aos 19 anos é de 25 por cento,165 e mais de dois 
terços dos homens adultos sofrem de ansiedade 
e instabilidade emocional.166 Na Nigéria, a 
insurreição de Boko Haram contribuiu para grande 
angústia mental, incluindo graves perturbações 
emocionais, angústia psicológica, distúrbios 

Figura 2.7 O aumento da violência política tem significado mais incerteza para muitas pessoas
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Nota: Protesto é definido como uma manifestação pública em que os participantes não se envolvem em violência, embora a violência possa ser 
usada contra eles. Combate é definido como uma interação violenta entre dois grupos armados politicamente organizados numa determinada altura 
e num determinado local. Os combates podem ocorrer entre grupos armados e estatais, não-estatais e externos e em qualquer combinação dos 
mesmos. Motim é definido como um evento violento em que manifestantes ou multidões se envolvem em atos perturbadores, incluindo, mas não 
se limitando, ao lançamento de pedras, destruição de propriedade e similar. Violência contra civis é definido como eventos violentos em que um 
grupo armado organizado inflige deliberadamente violência a não combatentes desarmados. Os autores de tais atos incluem as forças do Estado e 
seus afiliados, rebeldes, milícias e forças externas ou outras (ACLED 2019).
Fonte: Cálculos do Gabinete de Relatórios de Desenvolvimento Humano utilizando dados do ACLED (2021).
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psicóticos, TSPT e depressão.167 As agressões 
sexuais das milícias às mulheres e raparigas,168 
conduzem ao isolamento social, à depressão e a 
ideias suicidas.169 O pessoal militar estacionado nas 
zonas de conflito armado nigeriano tem também 
uma elevada probabilidade de sofrer de TSPT e de 
fugir dos sintomas.170 Mas os sobreviventes não são 
frequentemente diagnosticados com o TSPT e não 
identificam a sua condição como tal. Existem outras 
explicações, culturalmente alinhadas, para o que as 
pessoas sentem e passam e, seguindo-as, as pessoas 
podem procurar abordagens alternativas para a 
saúde integradora e o bem-estar mental.171

Cerca de 450 milhões de crianças, ou uma em 
cada seis, vivem atualmente em zonas de conflito, 
com consequências devastadoras para a sua saúde 
mental,172 incluindo o TSPT.173 A taxa de prevalência 
do TSPT foi de 44 por cento entre as crianças 
sobreviventes do genocídio ruandês e 87 por cento 
entre as crianças expostas aos bombardeamentos 
em Gaza.174 Na Nigéria, o Boko Haram recrutou 
crianças pequenas para se juntarem às suas milícias, 
causando severa angústia mental associada 
à guerra.175 Alguns destes efeitos podem ser 
duradouros se não forem adequadamente tratados: 
as crianças que sobreviveram à guerra do Vietname 
mostram um aumento dos sintomas de depressão na 
idade adulta.176

Além da ameaça à integridade física, os conflitos 
armados podem expor as pessoas a deslocações, 
destruir infraestruturas críticas, perturbar as cadeias 
de abastecimento, dificultar o investimento e, assim, 
minar o crescimento económico e o desenvolvimento, 
resultando possivelmente em desemprego maciço, 
tudo isto aumentando a angústia mental de grandes 
partes da população.177 Quando as forças de conflito 
armadas forçam as pessoas a abandonar as suas 
casas, essa realidade é exponenciada. Estima-se 
que, em meados de 2022, pelo menos 100 milhões 
de pessoas tenham sido deslocadas à força das suas 
casas em todo o mundo devido aos conflitos, com 
deslocações importantes no Afeganistão, Burquina 
Faso, República Democrática do Congo, Etiópia, 
Mianmar, Nigéria e Ucrânia.178

A guerra na Ucrânia causou um grande aumento 
de deslocados, com mais de 7 milhões de deslocados 
internos e mais de 5,6 milhões de refugiados.179 As 
crianças, que representam cerca de metade dos 
deslocados, ficam expostas a todo o tipo de angústia 
mental.180 A nível mundial, existem atualmente 
quase 37 milhões de crianças deslocadas, o número 
mais elevado alguma vez registado.181 Quando 
deslocadas, as pessoas podem perder os seus 
bens materiais, ligações comunitárias e redes de 
assistência social. E se fugirem para outro país, 
possivelmente até os seus deveres cívicos, acesso a 
serviços sociais, profissões, identidade profissional 

e muito mais, todos fatores de risco de angústia 
mental que afetam a capacidade das pessoas.182 Num 
ambiente em que as pessoas sofrem de problemas 
de saúde, oportunidades de educação limitadas e 
desemprego, é mais provável que a angústia mental 
se instale, mas menos provável que seja tratada 
porque os recursos são particularmente escassos 
para fazer face a todas as necessidades. De facto, os 
países em conflito apresentam o maior fosso entre 
as pessoas que necessitam de serviços de saúde 
mental e as pessoas que têm acesso aos mesmos.183 
As abordagens a nível comunitário são promissoras 
para facilitar o acesso aos serviços de saúde mental 
nestes contextos (caixa 2.4).

“Alguns grupos de pessoas têm sido 
excluídos, desrespeitados e discriminados 
durante séculos, com efeitos devastadores 
no seu bem-estar mental e no 
desenvolvimento humano em geral

Uma vez que, alguns grupos de pessoas são 
mais afetados pela violência do que outros e, 
portanto, sofrem mais de angústia mental do que 
outros, a alteração dos seus fatores de conversão 
limita a sua liberdade de alcançar e, portanto, 
aumenta a desigualdade de oportunidades entre 
bairros, distritos e mesmo países, dependendo 
do nível de violência que as pessoas estão a sofrer 
(e do acesso a serviços de saúde mental e outros 
recursos que podem mitigar a angústia). Além 
disso, a própria exposição à violência pode criar 
ciclos viciosos de ainda mais violência se deixada 
sem vigilância.

A discriminação desestabiliza as mentes 
ao atacar a dignidade humana

Alguns grupos de pessoas – incluindo mulheres, 
certos grupos étnicos, pessoas de cor, pessoas que 
se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais, queer, intersexuais ou outras minorias 
sexuais (LGBTQI+) e pessoas com deficiência – 
têm sido excluídos, desrespeitados e discriminados 
durante séculos, com efeitos devastadores no seu 
bem-estar mental e no desenvolvimento humano 
em geral. A nível institucional, as normas e leis 
discriminatórias de alguns países ainda enviesam 
o sistema de justiça criminal e bloqueiam o acesso 
a serviços de educação e saúde de alta qualidade, 
oportunidades económicas e acumulação de riqueza, 
atacando a dignidade humana e aumentando as 
desigualdades.184
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Uma vez que muitas das medidas de 
desenvolvimento captam resultados a um nível 
agregado, as desigualdades horizontais permanecem 
frequentemente não reveladas, resultando em 
políticas que não abordam a discriminação estrutural. 
Mas as pessoas também sofrem de discriminação na 
sua vida diária, quando são atacadas ou excluídas 
por colegas, vizinhos ou nas ruas. Ambos os tipos 
de discriminação podem causar angústia mental 
e interagir com as desigualdades, reforçando-se 
mutuamente e criando ciclos intergeracionais de 
desigualdade e discriminação.

A discriminação estrutural 
reforça as desigualdades

Verificou-se que a discriminação estrutural e o 
racismo aumentam as disparidades globais em 
matéria de saúde através de vários canais,185 incluindo 
angústia mental, adversidades ambientais e 
cuidados de saúde desiguais.186 A discriminação 
pode ser vista como uma forma latente de violência, 
constituindo um fator de stress psicológico que tem 
estado empiricamente relacionado com depressão; 

Caixa 2.4 Enfrentar a angústia mental a nível comunitário

A lógica subjacente aos serviços de saúde mental baseados na comunidade é que tendem a ter uma maior aceitabi-
lidade entre a população e uma melhor acessibilidade e viabilidade económica do que a maioria das outras opções 
de cuidados de saúde. Normalmente permitem o envolvimento da família, são menos propensos ao estigma e à 
discriminação, promovem a consciência da saúde mental e têm uma maior eficácia clínica dado o envolvimento de 
fornecedores locais de confiança.1 Um exemplo é o Modelo de Saúde Mental e Desenvolvimento das Necessidades 
Básicas da Rede de Inovação em Saúde Mental, que já abrangeu mais de 650.000 pessoas e seus familiares em 
diferentes países de baixo e médio rendimento. Aumentou o acesso ao tratamento entre os utilizadores do serviço 
em 84 por cento, e os utilizadores comunicaram uma redução de 75 por cento nos sintomas, tudo isto custando 
apenas 9,67 dólares por mês por pessoa.2 Em alguns países, incluindo o Ruanda, o Sudão do Sul e o México, o 
combate à angústia mental a nível da comunidade tornou-se uma parte importante da estratégia de saúde pública.

Ruanda
O genocídio de 1994 no Ruanda teve inúmeros e duradouros efeitos adversos na saúde mental dos cidadãos, incluin-
do altas taxas de depressão e transtorno de stress pós-traumático (TSPT)3 Tal como outros países, o Ruanda tem feito 
esforços para resolver a angústia mental da população. Ao procurar assegurar a disponibilidade de serviços de saú-
de mental a nível da comunidade até 2024,4 o governo tem utilizado várias estratégias, tais como o estabelecimento 
de instalações de saúde mental em todas as unidades comunitárias e centros de saúde, a melhoria da qualidade dos 
cuidados de saúde mental através da construção de um Centro Nacional de Saúde Mental, e a melhoria dos sistemas 
de informação e vigilância para gerir e conduzir o acompanhamento dos pacientes.5 Ao longo do tempo o governo 
descentralizou os cuidados de saúde mental e manteve pelo menos um psicólogo e uma enfermeira psiquiátrica por 
hospital.6 Tais intervenções ajudam as pessoas que sofrem de distúrbios mentais a recuperar, a estabelecer redes 
sociais fortes a nível comunitário e a tornar-se emocionalmente mais resiliente.7

Sudão do Sul
O povo do Sudão do Sul também luta com problemas mentais, tais como depressão, ansiedade e TSPT causados 
por conflitos, violência, dificuldades económicas e mau acesso aos cuidados de saúde, entre outros.8 Para ajudar as 
pessoas que sofrem de angústia mental, incluindo as que foram expostas a conflitos armados e violência, as equipas 
de saúde mental do Comité Internacional da Cruz Vermelha prestam serviços de aconselhamento em estabeleci-
mentos de saúde do Sul do Sudão, tais como centros de saúde primários, centros de reabilitação física e enfermarias 
cirúrgicas.9 Esta abordagem é semelhante à ruandesa, na medida em que tenta aproveitar as infraestruturas locais 
de saúde pública e as redes de confiança para difundir o acesso aos cuidados de saúde mental.

México
A política de saúde mental do México preconiza o aumento da consciência da saúde mental pública, cuidados comu-
nitários e serviços de ambulatório, bem como manter a necessidade de hospitalização a um mínimo, entre outros.10 
Especificamente, para tratar de distúrbios mentais, o México utiliza o modelo comunitário de cuidados de saúde 
mental, que envolve o desenvolvimento de clínicas ambulatórias, centros de reabilitação e centros de acolhimento,11 
de modo a assegurar o acesso aos serviços de saúde mental mesmo em áreas remotas.12

Notas
1. Kohrt e outros 2018. 2. MHIN 2022. 3. Ministério da Saúde do Ruanda 2018. 4. Ministério da Saúde do Ruanda 2018. 5. Ministério da Saúde 
do Ruanda 2018. 6. Smith e outros 2017. 7. Hynie e outros 2015. 8. CICV 2020. 9. CIVC 2020. 10. Block e outros 2020. 11. Alvarado e outros 
2012. 12. Block e outros 2020.
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ansiedade; comportamento delinquente; álcool, 
tabaco e uso de drogas como mecanismos de 
sobrevivência; doenças metabólicas; doenças 
cardiovasculares; baixo peso à nascença; e 
prematuridade.187 A discriminação estrutural ou 
sistémica pode por vezes transformar-se em violência 
real, andando de mãos dadas com as violações dos 
direitos humanos. O caso mais extremo é o genocídio, 
mas outras formas de violação dos direitos humanos e 
desrespeito pela dignidade humana deixaram grupos 
minoritários inteiros, como as populações Rohingya 
ou Yazidi, também com graves problemas de saúde 
mental.188 A exclusão e a discriminação podem 
prejudicar o bem-estar mental de certos grupos, 
como acontece com os migrantes que lutam para se 
adaptarem ao país de acolhimento, especificamente 
com a coerência cultural, a identidade e mesmo o 
luto.189 Abordagens de tratamento culturalmente 
alinhadas são aqui especialmente importantes, 
porque pessoas diferentes acreditam em coisas 
diferentes, o que pode alterar a eficácia de algumas 
intervenções de saúde mental.

No caso do racismo, o efeito no bem-estar mental 
pode ser intergeracional: o racismo vicário, que 
é o racismo experimentado pelos pais e depois 
transmitido às crianças, pode afetar a saúde mental, 
física e sócio-emocional das crianças (alguns 
exemplos incluem o aumento do índice de massa 
corporal, depressão, ansiedade, uso de substâncias, 
atrasos no desenvolvimento cognitivo e aumento do 
uso de cuidados de saúde para visitas de doentes).190 
Este efeito passa principalmente pelo aumento da 
perceção de ameaças por parte das crianças, práticas 
parentais mais severas, relações mais complicadas 
entre pais e filhos e sociabilização racial, isto é, a 
informação que as crianças recebem sobre raça e 
racismo.191 As crianças mais novas correm maior 
risco de desenvolver padrões defensivos a longo 
prazo quando indiretamente expostas ao racismo (ver 
acima sobre os efeitos da ameaça nas consequências 
comportamentais a longo prazo). As crianças que 
são afetadas pela discriminação e não têm resiliência 
psicológica ou recursos suficientes para a construir 
podem ficar ainda mais desfavorecidas em relação 
aos seus pares.

A discriminação interpessoal 
prejudica as sociedades

A discriminação estrutural envolvendo instituições, 
regras e normas não é o único ataque à dignidade 
das pessoas. A discriminação e a exclusão entre 
pares, colegas ou vizinhos ou na rua podem também 
deixar cicatrizes psicológicas que duram uma vida 
inteira se não forem tratadas. Além da raça e etnia, 
as pessoas são por vezes discriminadas devido à 
sua orientação sexual ou identidade de género. 

Em alguns países, as pessoas LGBTI+ têm 4,5% 
de sintomas de depressão forte e uma taxa de 
ansiedade de interação social 40% mais elevada do 
que as suas homólogas não LGBTQI+.192 Quando os 
estatutos de minoria se sobrepõem, por exemplo, 
quando uma pessoa LGBTQI+ se identifica como 
minoria étnica, os efeitos da discriminação podem 
multiplicar-se, tornando a pessoa mais vulnerável 
do que os indivíduos com um único estatuto de 
minoria.193 Os jovens LGBTQI+ parecem ser 
especialmente vulneráveis à discriminação, o 
que é importante, dado o seu delicado estágio de 
desenvolvimento e formação de identidade. Alguns 
inquéritos nacionais sobre este grupo minoritário 
descobriram que:
• Mais de 75 por cento dos jovens LGBTQI+ 

relatam ter sofrido discriminação com base na sua 
orientação sexual ou identidade de género.

• Mais de metade dos jovens transgénero e não 
binários consideraram seriamente o suicídio no 
último ano, 71 por cento experimentaram sintomas 
de distúrbios de ansiedade e cerca de 62 por cento 
tiveram grandes distúrbios depressivos.194

• Quase todos os participantes no inquérito (95 por 
cento) relatam dificuldades em dormir à noite, e 
70 por cento, tinham-se sentido inúteis ou sem 
esperança durante a última semana.

• Apenas 26 por cento dos participantes se sentem 
seguros na escola.195

Os dois principais distúrbios mentais são também 
mais comuns entre os jovens LGBTQI+, embora não 
haja uma variação significativa entre as diferentes 
identidades étnicas (figura 2.8).196

“A angústia mental causada pela exclusão, 
desrespeito e discriminação é mais um 
fator que pode aumentar as desigualdades 
multidimensionais dentro das sociedades

A angústia mental causada pela exclusão, 
desrespeito e discriminação é mais um fator que 
pode aumentar as desigualdades multidimensionais 
dentro das sociedades. Quando a discriminação não 
aumenta diretamente as disparidades em matéria de 
saúde, é contígua, ainda assim, à angústia mental, 
que acaba por prejudicar a saúde física, impedindo 
as pessoas de desenvolverem todo o seu potencial e 
de viverem vidas que têm razões para valorizar. Estas 
pessoas desfavorecidas têm então diferentes fatores 
de conversão dos seus pares e, portanto, diferentes 
conjuntos de capacidades (liberdade de alcançar), 
o que aumenta ainda mais as desigualdades 
multidimensionais. Em alguns casos, isto irá 
exacerbar ainda mais a discriminação, a exclusão e 
o desrespeito porque as vítimas são frequentemente 
culpadas pela sua condição de desfavorecida nas 
sociedades meritocráticas.197 Cabe-nos a nós lutar 
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contra a discriminação, protegermos uns e outros em 
sociedades socialmente coesas e exercer a agência 
quando se trata de construir resiliência.

Desenvolvimento humano 
em tempos incertos

Este capítulo mostra como os fatores de stress mental 
não atuam no vazio, estão interligados e podem 
reforçar-se mutuamente,198 particularmente no 
contexto de incerteza descrito no capítulo 1. Ao 
mesmo tempo, múltiplos fatores sistémicos podem 
ajudar a construir a resiliência,199 tal como explorado 
na parte II do Relatório. Diferentes fontes de stress 
tóxico afetam não só o bem-estar mental das pessoas, 
mas também a sua saúde física, especialmente 
numa fase precoce do ciclo de vida, dado que o 
corpo e o cérebro ainda se estão a desenvolver. O 
desenvolvimento infantil, juvenil e mesmo fetal são 
funções das estruturas socioeconómicas, políticas e 
sociais, entre muitas outras, as quais determinam o 
nível de adversidade e angústia a que as pessoas estão 
expostas. Assim, os fatores de conversão individuais, 

que significam a capacidade de cada indivíduo de 
converter recursos em capacidades (liberdade para 
alcançar) e mais tarde em funções (realizações), 
vão variar entre as pessoas e ao longo do ciclo de 
vida. O efeito intergeracional deste mecanismo é 
notável devido ao forte impacto do stress tóxico e das 
adversidades durante a gravidez e a primeira infância. 
A angústia mental também pode afetar o conjunto de 
capacidades dos adultos, como vários exemplos ao 
longo do capítulo o demonstram. Em ambos os casos, 
a expansão da capacidade será travada, restringindo 
as escolhas das pessoas para viverem vidas que 
têm razões para valorizar. A angústia mental pode 
assim moldar os níveis de desenvolvimento humano 
dos indivíduos, bem como o nível agregado de 
desenvolvimento humano dos países e regiões, com 
consequências na desigualdade dentro e entre países 
e regiões (figura 2.9).

Este capítulo mostra as implicações de tempos 
incertos - desde a insegurança económica, 
pressões antropogénicas, digitalização, violência, 
discriminação e exclusão – para a angústia mental e 
como a angústia mental pode, por sua vez, restringir 
o desenvolvimento humano de algumas pessoas 

Figura 2.8 Níveis elevados de angústia mental entre jovens que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, 
transgénero, homossexuais, intersexuais ou outras minorias sexuais (LGBTQI+)
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em alguns lugares, aumentando potencialmente as 
desigualdades. As tarefas das pessoas e dos decisores 
políticos para prevenir a angústia mental, mitigar 

crises e construir resiliência psicológica são notadas 
na figura 2.9 e são elaboradas na parte II do Relatório.

Figura 2.9 Desenvolvimento humano no meio de incertezas multidimensionais
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Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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Medir o bem-estar mental é um desafio porque o 
conceito é muito mais amplo do que a mera ausência 
de perturbações mentais.1 Nem todas as pessoas que 
sofrem de angústia mental desenvolvem distúrbios 
mentais, e muitas pessoas não procuram ajuda 
profissional devido ao estigma ou à falta de acesso 
aos serviços de saúde mental (incluindo por falta de 
cobertura de seguro). Assim, podem não identificar 
a sua condição como um distúrbio mental.2 Por 
conseguinte, os números que contabilizam estas 
perturbações são subestimados. Além disso, o bem-
estar mental não é binário nem constante ao longo 
de todo o ciclo de vida. É um conjunto complexo 
que pode compreender todos os tipos de fases, 
desde o bem-estar ideal até à dor emocional severa, 
desorientação e sofrimento.3

Não se faz o suficiente para melhorar o bem-estar 
mental e fornecer ajuda às pessoas que passam 
por fases de angústia mental. Em média, os países 
gastam menos de 2 por cento dos seus orçamentos 
para a saúde com a saúde mental.4 Devido à falta 
de recursos, avaliações incorretas e falta de pessoal 
médico treinado e de prestadores de cuidados de 
saúde, apenas cerca de 10 por cento das pessoas em 
todo o mundo que necessitam de intervenções de 
saúde mental as recebem.5

Mesmo com informação parcial e incompleta sobre 
a extensão dos distúrbios mentais, as evidências 
mostram que elas colocam um fardo maciço em todos 
os aspetos da subsistência humana, nas relações, 
educação, trabalho e participação comunitária.6 
Antes da pandemia de Covid-19, uma em cada oito 
pessoas no mundo, ou 970 milhões de pessoas, sofria 

DESTAQUE 2.1

Medir o bem-estar mental, um esforço contínuo

Figura S2.1.1 Prevalência global dos distúrbios mentais selecionados, 2019
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Nota: Os distúrbios de ansiedade incorporam incapacidades causadas por experiências de medo e angústia intensas em combinação com outros 
sintomas fisiológicos. Os distúrbios depressivos incluem incapacidade por doença depressiva grave e distimia ou Transtorno Depressivo Persisten-
te; as doenças depressivas graves envolvem a experiência de humor depressivo ou perda de interesse ou prazer quase todo o dia, todos os dias, 
durante duas semanas, e os sintomas de distimia são menos graves, mas crónicos. A deficiência intelectual de desenvolvimento idiopático capta a 
perda de saúde resultante da deficiência intelectual que surge de qualquer fonte desconhecida. O transtorno de défice de atenção/hiperatividade 
é um transtorno externo, que incorpora incapacidade por desatenção persistente e/ou hiperatividade/impulsividade. Os distúrbios de conduta 
ocorrem nos menores de 18 anos e incorporam o distúrbio por comportamento antissocial que viola os direitos básicos dos outros ou as principais 
normas sociais adequadas à idade. A doença bipolar é um distúrbio do humor que incorpora uma desordem que se manifesta através de episódios 
maníacos, hipomaníacos ou de grandes depressões (IMAS 2021).
Fonte: Cálculos do Gabinete de Relatórios de Desenvolvimento Humano utilizando dados do IMAS (2021).
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de um distúrbio de saúde mental, mais mulheres do 
que homens.7 E mais de 700.000 pessoas suicidam-
se todos os anos, predominantemente em países 
de baixo e médio rendimento, sendo responsáveis 
por uma em cada 100 mortes a nível mundial (a 
segunda principal causa de morte entre aqueles com 
idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos). Mas 
por cada morte por suicídio há pelo menos mais 20 
tentativas, uma expressão de grande sofrimento 
humano.8 Embora mais homens do que mulheres 
morram por suicídio, mais mulheres tentam o 
suicídio.9

Os problemas de saúde mental são também a 
causa principal de incapacidade a nível mundial.10 
As crianças, adolescentes e pessoas mais velhas são 
os mais afetados. A OMS estima que, globalmente, 
aproximadamente 20 por cento das crianças e 
adolescentes11 e cerca de 15 por cento das pessoas 
com 60 anos ou mais sofrem de distúrbios mentais.12 

Os distúrbios mentais mais comuns são a ansiedade 
(que afeta 300 milhões de pessoas em todo o mundo) 
e a depressão (que afeta 280 milhões de pessoas, 
figura S2.1.1).13 A maioria destas pessoas vive com 
a sua condição sem nunca receber tratamento.14 
É necessário muito mais trabalho para acolher 
estatisticamente o conceito de bem-estar mental, 
desenvolver medidas adequadas para o mesmo e 
oferecer serviços universais para o melhorar.

A causa dos dsitúrbios mentais diagnosticados varia 
com o contexto e evolui com o tempo, interagindo 
com vários fatores, desde os genes até ao ambiente. 
Apenas cerca de 26 por cento da variação da 
ansiedade15 e 37 por cento da variação da depressão 
deve-se à variação dos genes (hereditariedade).16 
Para outros distúrbios mentais, a proporção pode ser 
mais elevada.17 Este capítulo centra-se nos efeitos da 
angústia no bem-estar mental para os quais os fatores 
não hereditários são mais relevantes.

NOTAS

1 Embora a literatura ainda careça de uma definição clara de bem-estar 
mental, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde mental 
como “um estado de bem-estar em que cada indivíduo realiza o seu pró-
prio potencial, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar 
produtiva e proficuamente e é capaz de dar uma contribuição para si ou 
para a sua comunidade” (OMS 2022b)

2 OMS 2022c.

3 UNICEF 2021c; OMS 2022c.

4 OMS 2022c.

5 PAHO 2019; OMS 2021c.

6 OMS 2021e, 2022b.

7 OMS 2022c.

8 OMS 2021d, 2021f.

9 OMS 2022c.

10 PAHO 2019.

11 OMS 2021f.

12 OMS 2017.

13 IHME 2021.

14 OMS 2022c.

15 Purves e outros 2020.

16 Lee e outros 2013.

17 Lee e outros 2013.
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DESTAQUE 2.2

Transtorno de stress pós-traumático, 
não apenas de combate

O transtorno de stress pós-traumático (TSPT) 
tornou-se conhecido sobretudo como uma condição 
psicológica comum entre os veteranos de guerra 
que regressaram do combate e foram gravemente 
traumatizados pelas suas experiências no campo de 
batalha. Menos conhecido é o facto de o TSPT ser 
comum entre a população em geral, causado pelo 
abuso infantil, violência doméstica, acidentes com 
risco de vida, violência política, violações dos direitos 
humanos e desastres associados a riscos naturais.

O trauma é “uma experiência pessoal direta de um 
evento que envolve morte ou ameaça de morte ou 

lesão grave, outra ameaça à integridade física de uma 
pessoa; testemunhar um evento que envolve morte, 
lesão ou ameaça à integridade física de outra pessoa; 
tomar conhecimento de uma morte inesperada ou 
violenta, lesão grave, ameaça de morte ou lesão 
experimentada por um membro da família ou por 
outro associado próximo.”1

Podem desenvolver-se uma vasta gama de 
sintomas (tabela S2.2.1). Uma vez que cada ser 
humano e cada evento traumático é diferente, a 
força, a duração e os tipos de sintomas variam entre 
os sobreviventes. Inicialmente, as experiências 

Tabela S2.2.1 Sintomas de transtorno de stress pós-traumático entre adultos e crianças

Sintomas em adultos Sintomas em crianças

 → Evitar pensamentos, sentimentos ou conversas 
associadas ao evento, bem como de pessoas, locais 
ou atividades que possam desencadear recordações 
do evento

 → Pensamentos ou sentimentos relacionados com 
o trauma (tais como medo, horror, raiva, culpa ou 
vergonha)

 → Intrusão: Recordações recorrentes, involuntárias e 
intrusivas

 → Perturbações dissociativas
 → Incapacidade de recordar um aspeto importante do 
evento (a qual não se deve a lesão na cabeça, álcool 
ou drogas), geralmente provocada por amnésia 
dissociativa

 → Crenças negativas persistentes e exageradas
 → Incapacidade persistente de sentir emoções positivas
 → Diminuição do interesse ou da participação em 
atividades

 → Todos os sintomas resumidos como depressão
 → Cognições persistentes e distorcidas acerca da causa 
ou consequências do evento que podem levar o 
indivíduo a culpar-se a si ou outros

 → Sentimentos de distanciamento ou indiferença em 
relação aos outros

 → Comportamento de irritabilidade ou agressivo e 
acessos de raiva

 → Comportamento autodestrutivo ou imprudente
 → Hipervigilância
 → Resposta de sobressalto exagerada
 → Problemas de concentração
 → Perturbação do sono (pesadelos traumáticos)

 → Desregulação emocional
 → Agressão contra si próprio e outros
 → Agressividade não modulada e controlo de impulsos
 → Sintomas dissociativos (entorpecimento, divisão, fragmentação)
 → Depressão
 → Perturbação da ansiedade de separação
 → Transtorno desafiador de oposição
 → Perturbações fóbicas
 → Perturbação dos padrões de fixação
 → Regressão comportamental rápida e alteração do estado emocional
 → Perda de autonomia
 → Incapacidade de alcançar as competências de desenvolvimento
 → Representações alteradas do mundo
 → Comportamento antecipatório e expetativas traumáticas
 → Sentimento crónico de ineficácia
 → Falhas de memória
 → Redução de concentração
 → Disfunção visceral e contração muscular
 → Ansiedade
 → Somatização (por exemplo, desconforto gastrointestinal, enxaquecas, 
doenças crónicas das costas)

 → Problemas de atenção e dissociativos
 → Dificuldade em negociar relações com prestadores de cuidados, pares 
e, subsequentemente, parceiros íntimos

 → Inflamação crónica
 → Diabetes tipo 2
 → Obesidade
 → Especialmente com agressões sexuais:
• Abuso de substâncias
• Personalidade borderline e antissocial
• Distúrbios alimentares, dissociativos, afetivos, somatoformes, 

cardiovasculares, metabólicos, imunológicos e sexuais
• A perda da regulação corporal nas áreas do sono, alimentação e 

cuidados pessoais
• A aparente falta de consciência do perigo e dos comportamentos 

voluntários de risco resultantes
• Autoaversão e autoculpabilização

Fonte: Lengfelder (2021) com base em Associação Psiquiátrica Americana (2013), Center on the Developing Child (2013), Danese e Lewis (2017), 
Danese e outros (2014), Hackett e Steptoe (2017), Heller e LaPierre (2012) e Van der Kolk e outros (2005).
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traumáticas desencadeiam a resposta “luta ou 
fuga” no corpo. Quando esta resposta biológica 
não é processada, uma vez que através do sono 
ou terapia de movimento rápido dos olhos, ela 
permanece ativada mais tarde, no decurso da vida, 
quando já não é necessária ou útil. Os sobreviventes 
do trauma permanecem hipervigilantes, com 
respostas alarmantes muito tempo após o evento 
traumático.2 Podem também desenvolver crenças 
negativas depressivas persistentes e exageradas 
sobre si próprios, sobre os outros e sobre o mundo, 
combinadas com uma incapacidade de experimentar 
sentimentos positivos e uma perda de interesse em 
atividades importantes anteriores ao trauma. Os 
indivíduos deprimidos podem sentir-se desligados ou 
afastados dos outros com um sentimento crescente de 
isolamento, exacerbando a visão negativa do mundo.3

Alguns indivíduos tendem a evitar pensamentos 
ou emoções relacionadas com o acontecimento 
traumático, enquanto outros experimentam 
emoções ou pensamentos especialmente fortes 
relacionados com o trauma. O significado 
desproporcional do trauma pode impedir a 
concentração sobre outros aspetos da vida. Alguns 
pensamentos podem ser intrusivos, levando a 
lembranças involuntárias da memória que tinham 
sido perdidas devido à fragmentação ou amnésia 
(parcial).4 Outras consequências podem incluir 

problemas de concentração, perturbações do sono,5 
ou comportamento agressivo, imprudente ou 
autodestrutivo.6

O trauma da primeira infância é um caso especial 
em que o impacto na vida quotidiana vai para lá 
dos sintomas do TSPT convencional.7 Mesmo 
depois de as crianças serem retiradas do cenário 
traumatizante, os problemas de autorregulação, 
adaptabilidade emocional, relação com os outros 
e autocompreensão podem continuar ao longo da 
vida.8 E o stress pós-traumático na primeira infância 
está associado à obesidade, inflamação crónica e 
diabetes tipo 2.9 A dissociação crónica e a amnésia 
parcial são dois sintomas comuns dos traumas da 
primeira infância que podem afetar o funcionamento 
e o desenvolvimento do cérebro com consequências 
duradouras.10 A dissociação crónica separa as 
situações da vida real das emoções, suprimindo 
respostas naturais (como o choro quando algo triste 
acontece), que são importantes para o bem-estar 
mental. A dificuldade em recordar memórias da 
própria infância pode levar ao desenvolvimento de 
uma identidade distorcida quando não se sabe o que 
aconteceu onde, quando ou porquê durante certas 
fases da vida, e pode causar dúvidas quando nos 
sentimos incapazes de confiar na nossa própria mente 
e memória.

NOTAS

1 Associação Psiquiátrica Americana 2013.

2 Herman 1992; Levine 2008, 2010; Levine e Frederick 1997; Van der Kolk 
2015; Van der Kolk e outros 2005.

3 Associação Psiquiátrica Americana 2013.

4 Van der Kolk e Fisler 1995.

5 Herman 1992.

6 Associação Psiquiátrica Americana 2013.

7 Alguns dos sintomas dos traumas de adulto e infância sobrepõem-se, 
mas são geralmente mais fortes nos traumas da primeira infância (Heller 
e LaPierre 2012).

8 Center on the Developing Child 2013; McEwen e McEwen 2017.

9 Danese e Lewis 2017; Danese e outros 2014; Hackett e Steptoe 2017.

10 Heller e LaPierre 2012.
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Existe promessa e perigo na incerteza. Fazer pender 
a balança em direção à promessa, depende de nós.

Mas de que forma o podemos fazer?

Grande parte deste capítulo aborda o 
desenvolvimento humano. As conquistas de bem- 
-estar são importantes, mas é necessário mais para 
expandir a agência e as liberdades das pessoas 
para podermos navegar e florescer em tempos 
de incerteza.

Neste capítulo também se defende o alargamento 
da perspetiva do comportamento humano, indo 
além dos modelos de interesse próprio racional 
de modo a incluir as emoções, os enviesamentos 
cognitivos e os papéis fundamentais que a cultura 
desempenha.

CAPÍTULO 3

Aproveitar o desenvolvimento humano 
para navegar em tempos incertos



Reforçar o desenvolvimento 
humano em tempos incertos: 
os fins, mas também os meios, 
para navegar na incerteza

Estar ciente do que está a acontecer atualmente 
no mundo implica tomar consciência de um novo 
complexo de incerteza que está a perturbar a vida 
das pessoas, tal como documentado nos capítulos 
1 e 2. Mas a incerteza, sendo potencial motor de 
mudança, também pode mobilizar a ação e ser 
uma fonte de esperança. Isto não quer dizer que o 
aumento de imprevisibilidade seja melhor, mas que 
as injustiças gritantes, e frequentemente crescentes, 
que prevalecem atualmente exigem uma mudança. 
O mesmo se aplica à urgência de aliviar as pressões 
planetárias. Ambos apelam à transformação, tal como 
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
com o título “Transforming Our World”.

A transformação é uma oportunidade para moldar 
um mundo mais justo para as pessoas do presente e do 
futuro, abordando as insuficiências comportamentais 
e as lacunas institucionais e políticas.1 Então, de que 
forma devem ser tratadas as deficiências?2 A mudança 
comportamental e a reforma institucional e política 
são mutuamente interdependentes: as escolhas 
institucionais e a respetiva eficácia na formação de 
melhores resultados dependem de comportamentos 
e de circunstâncias sociais, económicas, políticas e 
culturais variáveis.3 A interação de comportamentos 
e instituições é moldada pela maneira de pensar 
do público e pelos procedimentos de escolha social 
(figura 3.1).4 Uma vez que os resultados dependem do 
comportamento e das circunstâncias, de que forma 
a escolha social pode ser moldada para impulsionar 
uma transformação para um mundo mais justo, e que 
simultaneamente alivie as pressões planetárias?

É aqui que entra o fortalecimento do desenvolvimento 
humano. O avanço do desenvolvimento humano, 

a aspiração por detrás de cada Relatório de 
Desenvolvimento Humano, não é apenas o fim, mas 
também o meio para as pessoas se debaterem por uma 
mudança que produza melhores resultados, integrando 
visões diversas e plurais, de uma forma produtiva. 
O desenvolvimento humano está relacionado com 
a expansão das capacidades, pelo que a expansão 
equitativa das capacidades é central na avaliação do 
progresso do desenvolvimento e na avaliação das 
políticas.5

As capacidades não se esgotam com as conquistas 
de bem-estar. Uma distinção essencial está 
relacionada com a diferença entre promover o 
bem-estar de uma pessoa e promover a sua agência 
(destaque 3.1; ver também destaque 3.2).

O fortalecimento do desenvolvimento humano 
(bem-estar e agência) abre espaço para explorar 
opções que moldem o nosso futuro. Muitas 
instituições são concebidas e políticas implementadas 
com base em pressupostos comportamentais 
específicos (de que as pessoas só são racionais 
quando procuram a maximização do seu bem-
estar individual, partindo do princípio de que todos 
os outros estão a fazer o mesmo). Mas é possível 
recorrer a uma compreensão mais abrangente 
do comportamento humano e da motivação.6 
No centro da abordagem do desenvolvimento 
humano encontramos a importância que é dada à 
capacidade das pessoas de participarem individual e 
coletivamente no pensamento público - sujeitando as 
crenças prevalecentes e alegadas razões a um exame 
crítico, retendo as que se demonstrem sustentadas.

A busca do desenvolvimento humano reconhece 
que as pessoas têm identidades e filiações 
plurais e valorizam uma miríade de dimensões, 
frequentemente em simultâneo. Alargar a visão 
de como as pessoas se comportam – um resumo 
que pode ser consultado mais adiante – sugere de 
que forma uma abordagem centrada na busca do 
desenvolvimento humano pode ser o meio para 
navegar na incerteza. O desenvolvimento humano 
promove uma compreensão mais abrangente da 
forma como as pessoas se comportam, bem como 
o potencial de escolha social, através do escrutínio 
individual e público de crenças e razões, para a 
concentração de instituições e políticas públicas que 
promovam a justiça, ao mesmo tempo que aliviam 
as pressões planetárias. Como fazê-lo na prática é o 
tema da parte II do Relatório.

Ampliando a visão do 
comportamento humano

Muitos projetos institucionais e recomendações 
políticas assumem que as pessoas se comportam 
como agentes “racionais”.7 (ver destaque 3.3). A 
utilização deste pressuposto para compreender 

Figure 3.1 Mudanças comportamentais e reforma 
institucional são interdependentes
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Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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de forma descritiva muitos dos processos sociais 
e económicos e para esclarecer normativamente 
as implicações das diferentes escolhas sociais 
pode produzir bastantes resultados (coluna 1 na 
tabela 3.1). Mas, descritivamente, esta suposição 
corresponde a um meio particularmente limitado 
de representar a forma como as pessoas fazem as 
suas escolhas. Por exemplo, exige muito do poder de 
processamento cognitivo das pessoas, que durante 
muito tempo motivou enquadramentos alternativos 
de racionalidade limitada.8 Também corresponde 
a um entendimento bastante limitado do papel 
do contexto social,9 que motivou argumentos que 
especificam a importância do enraizamento social.10 
A explosão da economia comportamental e da ciência 
comportamental tem documentado muitos desvios 
no comportamento humano real relativamente às 
previsões desta suposição.11 O papel das emoções, 
e a forma como as pessoas chegam e se agarram às 
crenças, tem sido também cada vez mais explorado. 
Isto proporcionou um quadro mais amplo para 
compreender o comportamento humano e a razão 
pela qual, por vezes, as pessoas têm dificuldade em 
agir individual e coletivamente quando confrontadas 
com a incerteza. Este entendimento mais abrangente 
aumenta o conjunto de justificações e a inspiração 
para políticas e instituições (coluna 2 na tabela 3.1).

Ao considerar a agência juntamente com o 
bem-estar, a abordagem do desenvolvimento 
humano sublinha a relevância da expansão para lá 
do pressuposto de que as escolhas são motivadas 
exclusivamente pela busca de condições de vida 
dos indivíduos, grupos de interesse ou países 
- reconhecendo que esta busca é importante e 
frequentemente dominante.12 Mas não precisa 
de ser o fator exclusivo de escolha. Amartya Sen 

descreveu as pessoas que supostamente perseguem 
sempre exclusivamente recompensas individuais 
egoístas, assumindo que todos fazem o mesmo, 
como “tolos racionais”,13 porque as escolhas 
mútuas baseadas neste pressuposto conduzem 
frequentemente a resultados subótimos para todos 
os envolvidos.14 Defendeu também que elementos 
como o processo de escolha (incluindo a variedade 
das opções de escolha disponíveis) e o facto de que 
as escolhas podem ter de ser feitas antes de concluir 
um julgamento também apontam para um conjunto 
mais rico de determinantes de escolha do que a 
maximização dos interesses materiais individuais. 
Isso liberta espaço para “a exploração sociológica dos 
valores complexos que influenciam a conduta das 
pessoas”.15

Provas recentes de nuances cognitivas neurocien-
tíficas demonstram que o que as pessoas valorizam é 
simplesmente o que lhes dá felicidade, recompensas 
ou prazer. As pessoas podem valorizar algo devido aos 
objetivos que perseguem, e estes objetivos (e, portan-
to, o que valorizam) podem mudar com as circunstân-
cias (por exemplo, uma bússola é mais importante do 
que um diamante para alguém perdido no deserto). 
Esta utilidade dependente do objetivo é fundamental 
para orientar o comportamento e construir valor - e é 
particularmente importante quando as circunstâncias 
mudam.16 Mas o que as pessoas valorizam não está 
apenas associado à necessidade; pode também ser o 
resultado de noções de responsabilidade.17 A noção 
de responsabilidade pode ser influenciada por nor-
mas sociais de conduta ou reflexão ética individual, 
mas leva-nos ao domínio da agência. Em particular, 
Sen defendia que a responsabilidade poderia ser cru-
cial para aquilo que ele designou “o funcionamento 
dos 'valores ambientais', que é uma das razões pelas 

Tabela 3.1 Pressupostos comportamentais: Determinantes e âmbito das intervenções para moldar escolhas

Agente “racional” Agente comportamental Agente enculturado

Determinantes 
individuais da escolha

Preferências (estáveis, autónomas); 
crenças (isoladas das preferências, 
baseadas na recolha e 
processamento de informação)

Preferências (podem variar), 
crenças (podem ser motivadas), 
mais emoções (podem alterar 
as preferências e as crenças)

Preferências, crenças, emoções 
moldadas por construções 
sociais (modelos mentais 
culturais)

Conhecimento Maximiza a utilidade e assume que 
todos estão a fazer o mesmo

Limitações cognitivas e 
enviesamentos (efeito dotação) 
universais e indissociáveis, 
contexto social (normas, 
preferências sociais)

A cultura molda os traços 
psicológicos; a cultura depende 
do contexto e evolui ao longo do 
tempo

Determinantes sociais 
da escolha

Preços, regras do jogo (emergem 
de um equilíbrio único)

Preços, regras do jogo, mais 
o contexto social (normas, 
enquadramento das escolhas)

Experiência e exposição à cultura, 
o que cria modelos mentais 
(categorias)

Âmbito de ações para 
moldar as escolhas

Incentivos para corrigir falhas 
do mercado (externalidades), 
governação (melhorar as regras do 
jogo)

Incentivos, governação, mais 
arquitetura da escolha (nudge, 
prime), normas sociais

Incentivos, governação, contexto 
social, mais identidades sociais, 
mundividências, narrativas 
(que primam por certos 
comportamentos)

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano com base em Hoff e Stiglitz (2016).
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quais a analogia do mercado é frequentemente bas-
tante enganadora na avaliação dos 'valores de exis-
tência' de aquilo que as pessoas tentam ativamente 
preservar na natureza”.18

“As pessoas tendem a fazer escolhas sob 
o que é designado como enquadramento 
restrito. Ou seja, não avaliam todos os 
resultados possíveis e comparam-nos entre 
si, mas concentram-se em um ou alguns 
que se destacam por diferentes motivos

As revelações aqui revistas resumidamente não são 
novas, mas a incerteza dos tempos atuais tornam-nas 
mais relevantes - e podem, de facto, exigir ferramentas 
analíticas completamente novas (destaque 3.4; ver 
também destaque 3.5). Ir além do agente “racional” 
e do agente comportamental e reconhecer o papel 
do contexto social mais amplo na formação das 
escolhas das pessoas leva-nos ao agente enculturado 
(coluna 3 na tabela 3.1).19 Isto proporciona um âmbito 
ainda mais amplo de intervenções, que inclui uma 
descrição mais proeminente do papel do contexto 
social e do potencial de ampliação das formas de 
intervenção para enfrentar essa incerteza que marca 
os tempos atuais. Ao desenvolver este argumento, 
o capítulo explica a relevância da abordagem do 
desenvolvimento humano para aproveitar esse 
potencial.

Uma descrição psicologicamente mais rica 
do comportamento face à incerteza

Um exemplo em que os desvios do modelo de 
escolha racional são importantes para a análise deste 
Relatório está relacionado com a forma como as 
pessoas fazem escolhas face à incerteza. Em muitos 
casos, as escolhas parecem basear-se na avaliação das 
mudanças no bem-estar a partir de um determinado 
ponto de referência,20 em vez de se basearem na 
avaliação dos níveis de bem-estar.21 Poderá existir 
uma justificação profunda biológica e cognitiva para 
isto,22 uma vez que os sistemas percetivos humanos 
são amplamente adaptáveis: quando consideramos 
algo frio ou quente ou brilhante ou escuro, fazemo-
lo com base num contraste com um quadro de 
referência, tipicamente a nossa experiência recente 
com a temperatura ou a luz.23

Quando fazem escolhas, as pessoas tendem dar 
frequentemente mais importância às perdas do 
que aos ganhos. Ou seja, são frequentemente mais 
relutantes em escolher um resultado se houver 
uma hipótese de perder 100 dólares do que um 
em que exista a mesma probabilidade de ganhar o 
mesmo valor – aversão à perda.24 Isto pode explicar o 

enviesamento do status quo,25 ou o efeito dotação, em 
que as pessoas pedem uma maior compensação para 
vender algo que já possuem do que estariam dispostas 
a pagar se ainda não a possuíssem – um agente 
racional não teria razão para valorizar a mesma 
coisa de forma diferente.26 Um comportamento 
relacionado é a ponderação de probabilidades, em 
que as pessoas atribuem uma probabilidade mais 
elevada a eventos que têm uma probabilidade muito 
baixa de ocorrerem (como por exemplo, ganhar a 
lotaria), enquanto assumem que eventos com uma 
probabilidade muito elevada de ocorrerem são menos 
prováveis do que são na realidade.27

Os sociólogos têm enfatizado durante muito 
tempo que as pessoas olham frequentemente para o 
dinheiro como algo diferente de um fluxo fungível e 
homogéneo de rendimento. Em muitos casos, criam 
contas mentais atribuindo diferentes significados 
e valores a diferentes fluxos de rendimento, 
dependendo de fatores que vão desde a forma como 
o dinheiro foi ganho até ao seu destino.28 O dinheiro 
também serve diferentes funções, desde providenciar 
um sentido de autonomia até ser valorizado pela 
segurança que proporciona para o futuro, que pode 
variar consoante o contexto cultural e a distribuição 
do rendimento.29 Finalmente - se bem que a lista 
poderia continuar mesmo para este conjunto restrito 
de comportamentos ligados à escolha sob incerteza 
- as pessoas tendem a fazer escolhas sob o que é 
designado como enquadramento restrito.30 Ou 
seja, não avaliam todos os resultados possíveis e 
comparam-nos entre si, mas concentram-se em um 
ou alguns que se destacam por diferentes motivos 
(porque são surpreendentes, digamos).31

Para ilustrar de que forma este conjunto de desvios 
do modelo de escolha racional pode ser importante 
no contexto de mudanças para fazer face aos desafios 
discutidos neste Relatório, imaginemos o seguinte 
cenário: um decisor político mostra de que forma 
os subsídios existentes para os combustíveis fósseis 
são ineficientes e regressivos, poluem o ar e podem 
ser gradualmente eliminados e substituídos por 
transferências de rendimentos ou despesas públicas 
com a saúde e a educação, ao mesmo tempo que 
dão incentivos a investimentos menos intensivos 
em energia e inovações que ajudam a combater as 
alterações climáticas.32

De que forma um agente comportamental encararia 
a proposta? Possíveis desvios da escolha racional 
(interligados, não necessariamente sequenciais e 
independentes) incluem os descritos de seguida. 
Em primeiro lugar, o subsídio torna-se conhecido 
(o agente pode nem sequer ter tido conhecimento 
anterior que tal existia) e um foco principal de 
avaliação (enquadramento restrito). Em segundo, o 
efeito dotação sugere que o agente comportamental 
não está inclinado a simplesmente aceitar perder 
algo que já tem. Em terceiro, por mais apelativos 
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que os ganhos potenciais da política sejam para o 
agente comportamental consciente das alterações 
climáticas, a aversão à perda pode prevalecer, e os 
supostos ganhos podem não compensar as potenciais 
perdas.33 Em quarto, as contas mentais significam 
que todo o dinheiro pode já estar destinado a 
finalidades e objetivos dos quais o agente não se quer 
afastar. Em quinto, embora o decisor político seja de 
integridade irrepreensível e muito suscetível de levar 
a cabo o esquema de compensação, a ponderação da 
probabilidade pode vir a ser considerada, levando o 
agente comportamental a acreditar que não é assim 
tão provável.

“ Amplamente reconhecidos e aceites 
atualmente, os enviesamentos cognitivos 
deram lugar a uma compreensão muito 
mais rica do comportamento humano e 
um âmbito mais alargado para a gama 
de políticas e instituições que podem 
ser consideradas além das que emanam 
do modelo de escolha racional

No mínimo, poderia esperar-se que o agente 
compor tamental  fosse menos favorável, 
se não totalmente contrário, eliminando 
gradualmente o subsídio aos combustíveis fósseis, 
independentemente da economia política e dos 
efeitos de enquadramento. Na realidade, existem 
poderosos interesses económicos que procuram 
influenciar a opinião pública contra a eliminação 
dos subsídios aos combustíveis fósseis com o 
objetivo de manterem o seu poder económico e 
político,34 construindo, possivelmente, narrativas 
que se baseiam em algumas destas perceções 
comportamentais. O cenário não implica que o 
agente comportamental se situe longe do alcance da 
razão: cada uma das etapas poderia ser escrutinada 
criticamente, mesmo que tal tarefa fosse complexa 
e cognitivamente exigente. Nem é inevitável que 
todos se oponham à eliminação dos subsídios aos 
combustíveis fósseis – muito pelo contrário, tal 
como é sugerido na discussão que se segue. Este 
cenário destina-se simplesmente a ilustrar de que 
forma uma descrição psicologicamente mais rica 
do comportamento face à incerteza cria espaço 
para considerar um âmbito mais amplo além dos 
incentivos materiais para moldar as escolhas das 
pessoas.35

Amplamente reconhecidos e aceites atualmente, 
os enviesamentos cognitivos (com referência ao que 
seria um comportamento esperado como agente 
“racional”) e as limitações cognitivas (as pessoas são 
incapazes de processar tanta informação como seria 
necessário face a um modelo de escolha racional) 
deram lugar a uma compreensão muito mais rica do 
comportamento humano. Este entendimento pode 
dar lugar a um leque de políticas e instituições mais 

alargado, as quais podem ser consideradas além das 
que decorrem do modelo de escolha racional. As 
implicações continuam a ser exploradas em campos 
que vão desde a tributação ideal36 a questões baseadas 
no progresso da economia comportamental como 
exemplo da “idade de ouro das ciências sociais.”37 
A teoria das perspetivas (que explica vários dos 
enviesamentos associados ao comportamento face à 
incerteza)38 tem sido utilizada para campos como a 
perceção da política39 ou as relações internacionais.40 
Isso tem inspirado o interesse político a realizar 
intervenções de “nudging” ou de “priming” que 
preservam a liberdade de escolha, mas alteram a 
arquitetura da escolha de formas que procuram 
“corrigir” os enviesamentos cognitivos.41 Estas ações 
não fiscais e não regulamentares levam as pessoas a 
comportarem-se de uma certa forma, preservando 
plenamente a liberdade de escolha. Um exemplo 
é a iniciativa Save More Tomorrow, intervenções 
comportamentais que incitam as pessoas a poupar 
mais, cujos princípios foram incorporados na Lei de 
Proteção de Pensões (Pension Protection Act) dos 
Estados Unidos de 2006.42

Nenhum modelo unificado é responsável por 
todos os enviesamentos cognitivos documentados.43 
Assim, uma intervenção que procure resolver um 
tipo de enviesamento pode afetar negativamente 
o comportamento em outra instância.44 Algumas 
intervenções comportamentais podem mesmo 
tornar-se demasiado marcantes e produzirem o efeito 
oposto, tais como a afixação da contagem de mortos 
em sinais de rua para encorajar uma condução mais 
segura, que tem revelado um aumento do número 
de acidentes de viação.45 Os estímulos visam intervir 
em situações em que as pessoas pensam rápida e 
automaticamente, implicando que tomem decisões 
de uma forma diferente de quando são capazes de 
pensar lenta e de forma refletiva.46 Mas esta dicotomia 
pode implicar que se percam oportunidades, 
reconhecendo que é possível incorporar elementos 
de reflexão mesmo nos estímulos47 ou aumentar 
a capacidade das pessoas para tomar decisões, 
melhorando a sua agência na tomada de decisões.48 
A eficácia dos estímulos e dos reforços também pode 
variar em função do contexto cultural.49

Mais do que rever todos os enviesamentos 
relevantes e as respetivas implicações, o objetivo 
aqui é sugerir que os enviesamentos cognitivos e as 
limitações moldam frequentemente a forma como as 
pessoas se comportam, em especial face à incerteza. 
Mas esse comportamento, mesmo que se desvie da 
previsão do modelo de escolha racional, não implica 
que as pessoas estejam desprovidas de razão – tal 
comportamento pode ser preferível, em particular 
face à incerteza.50 Assim, a sensibilização para estas 
considerações é particularmente importante quando 
confrontados com incertezas. Uma descoberta 
promissora com implicações políticas potencialmente 
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abrangentes é a identificação de processos cognitivos 
essenciais que podem ser responsáveis por muitas 
das escolhas comportamentais observadas face à 
incerteza (destaque 3.6).

Quando as emoções fazem variar as preferências

O medo, desencadeado pela crença de uma ameaça, 
tende a tornar as pessoas mais avessas ao risco, 
enquanto a raiva tende a torná-las mais propensas 
a correr riscos.51 Este é apenas um exemplo de 
como as crenças podem mudar as preferências 
através das emoções.52 A teoria da escolha racional 
assume não só que as crenças e as preferências são 
importantes, mas que também são dissociadas. As 
emoções resultam da recolha de informação, da 
aprendizagem e da experiência.53 Pensar e sentir são 
processos simultâneos que moldam cognitivamente 
a perceção, atenção, aprendizagem, memória, 
raciocínio e resolução de problemas de um indivíduo, 
afetando até mesmo a direção dos enviesamentos 
cognitivos. Por exemplo, o crescimento da tristeza 
a nível mundial durante a última década, com mais 
intensidade entre os menos instruídos, muitas vezes 
inverte o efeito dotação: quando as pessoas estão 
tristes, os preços de escolha excedem os preços 
de venda (figura 3.2).54 A tristeza também pode 
aumentar o uso de substâncias viciantes.55 Além 
disso, a raiva pode ser responsável por grandes 
mudanças na história política que a escolha racional 
por si só não consegue explicar,56 e as emoções 

de uma forma mais ampla podem ser decisivas 
em relatos de ação e pensamento históricos.57 A 
esperança pode levar a escolhas que melhoram a 
saúde58 e mediar a relação entre o rendimento e as 
medidas subjetivas de bem-estar.59

A relevância das emoções parece ter 
fundamentos neuroanatómicos profundos, isto 
pode ser comprovado pela forma como pessoas 
com diferentes tipos de lesões cerebrais tomam 
decisões.60 Descobertas recentes da neurociência 
sugerem que a tomada de decisões racional 
pode depender de um processamento emocional 
correto prévio.61 Embora algumas das conclusões 
específicas possam não ser conclusivas,62 um 
conjunto crescente de provas documenta de 
múltiplas formas que as emoções são importantes 
no momento de fazer escolhas,63 despoletando o 
“aumento do afetivismo”64 Foi proposto um modelo 
de escolha repleto de emoções.65

Um sentimento instintivo de raiva que pode 
desencadear um curso de ação arriscado – que, no 
discernimento e após um raciocínio crítico é visto 
como prejudicial para si próprio ou para os outros – 
pode ser perigoso. Por outro lado, as emoções são 
frequentemente desencadeadas pela compreensão 
racional das ligações – por exemplo, a causa de 
uma injustiça manifesta que nos enfurece face à 
discriminação ou a tortura. A retórica irritada dos 
escritos de Mary Wollstonecraft no século XIX contra 
as desigualdades sofridas pelas mulheres foi seguida 
de um forte apelo à razão para a igualdade dos direitos 
de todos os seres humanos.66 O facto de as emoções 
serem importantes para o comportamento não é, 

Figura 3.2 As pessoas estão a vivenciar uma maior tristeza
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Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da Gallup.
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contudo, uma negação da racionalidade ou da razão 
ou uma justificação para não sujeitar as emoções a 
uma avaliação fundamentada, da mesma forma que 
as motivações e crenças têm de ser.

Crenças motivadas e raciocínio motivado: Quando 
mais e melhor informação pode não ser suficiente

As preferências, objetivos e motivações podem afetar 
diretamente as crenças, tal como é documentado 
pela literatura cada vez mais abundante sobre 
crenças motivadas e raciocínio motivado – as pessoas 
distorcem a forma como processam novas informações 
em prol das crenças que favorecem67 Na escolha 
racional, as crenças são baseadas no processamento 
racional da informação e, por isso, pressupõe que as 
pessoas não podem ser sistematicamente enganadas. 
Mas as crenças também satisfazem necessidades 
psicológicas e de outros tipos, com implicações no 
comportamento e na escolha.

A ilusão é um exemplo de raciocínio motivado, 
que parece ter um valor positivo, fazendo com que 
as pessoas se sintam melhor e mais otimistas sobre 
o mundo, tendo assim também uma componente 
emocional. Mas também tem um valor funcional, 
permitindo às pessoas levar a cabo uma tarefa face 
à adversidade.68 Contudo, também pode originar 
comportamentos perigosos, tais como persistir 
em fumar, acreditando que a sua saúde não será 
afetada, apesar de todas as provas científicas em 
contrário.69

As crenças sobre si próprio ou sobre o mundo 
podem persistir apesar das informações que sugerem 
(num modelo de escolha racional) a necessidade de 
atualizar as crenças. Esta persistência pode ter lugar 
através de diversos mecanismos de autoengano ou 
de redução de dissonâncias.70 A propensão para 
racionalizar provas que colidem com as crenças tem 
sido documentada como sendo mais elevada em 
alguns casos para indivíduos mais sofisticados do 
ponto de vista analítico e mais instruídos, pelo que 
não se pode assumir que a importância da cognição 
motivada irá diminuir à medida que os níveis de 
educação aumentam.71 As provas também sugerem 
que o raciocínio motivado é persistente nos líderes 
políticos, que dependem mais de atitudes políticas 
anteriores e menos de novas informações políticas do 
que o público em geral.72

Crenças desafiadoras que são mantidas 
profundamente porque estão associadas aos 
objetivos ou compromissos de uma pessoa - por 
exemplo, religiosos, morais ou um aspeto saliente 
da identidade ou política de uma pessoa - podem 
desencadear fortes respostas emocionais de raiva 
ou mesmo de ódio e repugnância.73 O raciocínio 
motivado pode levar à polarização das crenças em 

torno de questões como a imigração, a mobilidade 
dos rendimentos e a forma de lidar com o crime.74 
Ou seja, algumas das clivagens nas crenças estão 
ligadas não necessariamente a interesses materiais, 
mas a diferentes mundividências ou identidade 
social. E quando estas adquirem maior relevância, 
a polarização pode tornar-se mais correlacionada 
entre questões, levando a “constelações de valor-
crença”.75 onde as pessoas tendem mais a associar-se 
a um grupo com base em ideias partilhadas do que em 
interesses económicos.76

“O reconhecimento de crenças 
motivadas pode proporcionar uma 
compreensão mais ampla não só das escolhas 
económicas, mas também das dinâmicas 
sociais e políticas que não podem ser 
contabilizadas assumindo que os eleitores 
e grupos de pressão perseguem os seus 
interesses materiais e atualizam as suas 
crenças com base em novas provas

Uma ilustração das potenciais implicações do 
raciocínio motivado está associada a normas 
(epistémicas) que moldam o que as pessoas 
consideram ser verdadeiro, para além do raciocínio 
individual.77 As crianças em idade muito jovem (4 
anos, com alguns aspetos rudimentares a emergir 
durante a infância) podem determinar crenças 
que são a norma no seu contexto e identificar 
falsas crenças - de acordo com a norma social 
vigente.78 Diferentes grupos podem assumir 
diferentes normas epistémicas que colocam 
diferentes níveis de confiança em diferentes fontes 
de informação, instituições, peritos e líderes. Os 
indivíduos podem rejeitar ou evitar publicamente 
certos comportamentos (por exemplo, atitudes em 
relação às vacinas ou à utilização de máscaras para 
evitar a propagação da Covid-19)79 para assinalar o 
seu compromisso com um determinado grupo e a 
constelação de valores de crença que detém.80 Isto 
pode “criar uma tensão entre normas epistémicas 
que conduzem de forma fiável a verdadeiras crenças 
e aquelas que efetivamente desempenham [...] 
funções de sinalização associadas à identidade social 
e à filiação num grupo.”81

Assim, o reconhecimento de crenças motivadas 
pode proporcionar uma compreensão mais ampla 
não só das escolhas económicas, mas também das 
dinâmicas sociais e políticas que não podem ser 
contabilizadas assumindo que os eleitores e grupos 
de pressão perseguem os seus interesses materiais 
e atualizam as suas crenças com base em novas 
provas.82 Outra aplicação muito convincente de 
crenças motivadas pode ser a forma como as pessoas 
podem convencer-se de que as alterações climáticas 
não serão muito sérias porque as ajuda a justificar o 
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motivo pelo qual não adotam determinadas medidas.83 
Compreender o raciocínio motivado ajuda a perceber 
algumas dinâmicas de polarização observadas no 
capítulo 1 e exploradas de forma mais aprofundada 
na parte II do Relatório. A forma como os objetivos 
e valores podem motivar crenças pode ser relevante 
quando confrontamos incertezas e, particularmente, 
quando há uma inversão na importância dada no 
debate público aos sentimentos e não às razões. 
Desde a década de 1980 tem havido uma inversão de 
uma tendência, que vem desde de meados do século 
XIX, de uma linguagem racional que domina uma 
linguagem carregada de sentimentos em argumentos 
baseados em factos (figura 3.3).84

Esta evidência não sugere que as crenças nunca, ou 
mesmo pouco frequentemente, são atualizadas com 
base em novas informações. No entanto, mostra de que 
forma a cognição motivada pode proporcionar uma 
compreensão mais rica do comportamento humano.85 
Mostra também que a polarização não deve ser vista 
como inevitável e predestinada – e que a afirmação de 
uma identidade social mais saliente, acima de todas 
as outras, não deve ser vista como uma definição 
única de uma pessoa e, portanto, deve ser aceite 
sem escrutínio.86 Ainda mais importante do ponto 
de vista do desenvolvimento humano, o raciocínio 
individual e a deliberação pública são motores de 
mudança social poderosos – as pessoas não são 
prisioneiros indefesos de uma única identidade social, 

Figura 3.3 A Grande Reversão da racionalidade para o sentimento na argumentação baseada em factos
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Nota: Sun (2022) sugere uma interpretação diferente das mudanças na linguagem, associando-as a uma mudança de termos mais formais para mais 
informais, mas Scheffer e outros (2022) argumentam que a sua interpretação é válida. Rácio de palavras relacionadas com intuição e racionalidade 
no New York Times (A) e vários corpora de livros representados na base de dados Ngram do Google (B-E), com as linhas que retratam o rácio das 
frequências médias relativas dos conjuntos de palavras identificadas e relacionadas com racionalidade e intuição utilizadas na análise.
Fonte: Scheffer e outros 2021.
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das suas emoções ou das suas crenças motivadas. De 
facto, o aproveitamento da diversidade de objetivos, 
motivações, valores, crenças e emoções depende 
da forma como os comportamentos interagem com 
as instituições e com os procedimentos de escolha 
social que podem aproveitar a pluralidade das formas 
produtivas, como exploramos a seguir.

Mudanças comportamentais e 
institucionais: mobilizando o 
desenvolvimento humano rumo 
a um futuro com esperança

Como vimos anteriormente, as mudanças de 
comportamento e as reformas institucionais são 
interdependentes. A compreensão mais rica do 
comportamento humano, assinalada anteriormente, 
sugere uma possibilidade muito maior de mudança em 
ambos do que poderia ser suposto. Isto é central para 
explorar como lidar com um contexto de incerteza, 
nomeadamente, para mobilizar ações para um futuro 
mais esperançoso. Esse âmbito expande-se ainda 
mais com o entendimento de que os enviesamentos 
cognitivos e limitações não são indissociáveis e 
universais para todos os seres humanos da mesma 
forma87– e não são necessariamente uma parte 
inerente da nossa psicologia.88 Da mesma forma, o 
papel das emoções na mudança das preferências e 
do condicionamento do comportamento também 
depende do contexto. As emoções desempenham 
um papel na conformidade das pessoas com as 
normas sociais, mas a importância de o fazer para 
evitar a vergonha ou a culpa depende do contexto 
cultural.89 Tem-se argumentado que a socialização 
e o contexto cultural determinam quais as emoções 
que são importantes para o comportamento e de que 
forma,90 sendo que as preferências e as motivações 
que podem conduzir a determinadas crenças – 
em todos os domínios, desde atitudes perante o 
risco a preferências de equidade e distribuição do 
rendimento – variam amplamente entre indivíduos e 
países.91

Trazer a cultura de volta: A 
importância do contexto social

O reconhecimento da cultura (discutido abaixo) é 
apenas parte de um ponto mais amplo e fundamental: 
a necessidade de dar maior relevo à forma como 
os contextos sociais moldam as preferências, 
perceções e conhecimento – não apenas o que as 
pessoas fazem, mas também quem as pessoas 
acreditam que são. Isso leva-nos do agente racional 
e além do agente comportamental até ao agente 

enculturado (ver tabela 3.1).92 Perceções recentes 
da sociologia reconcetualizaram a cultura a partir 
de algo que permanece no segundo plano da vida 
política e económica, num conjunto de recursos 
muito mais dinâmico, fluido e adaptável. Isto implica 
um efeito causal bidirecional entre a cultura e as 
instituições.93 Também significa que as pessoas 
fazem escolhas estratégicas do conjunto de recursos 
para dar significado, interpretação e justificação ao 
seu comportamento.94 Estudos sobre a pobreza que 
incidem sobre a forma como a escassez influencia 
as capacidades cognitivas e as funções das pessoas95 
certamente beneficiariam se considerassem a 
forma como as pessoas percebem e identificam as 
necessidades com base no que tiram do conjunto 
de recursos culturais à sua disposição.96 Quando a 
incerteza se torna evidente, diferentes grupos de 
jovens protegem-se contra um futuro sombrio de 
diferentes formas, recorrendo aos recursos culturais 
à sua disposição.97 Esta perspetiva da cultura inspira 
novas tomadas de posição no desenvolvimento 
económico, explorando a forma como configurações 
culturais altamente adaptáveis e fluidas interagem 
com o poder político e os incentivos económicos para 
produzir diferentes resultados sociais, económicos e 
políticos.98

Da evolução cultural emerge uma variação cultural 
prevalecente,99 mesmo que continue a ser uma 
perspetiva objeto de discussões calorosas.100 Nesta 
avaliação, os traços psicológicos evoluem em conjunto 
com o contexto cultural mais lato em combinações 
que tornam as sociedades mais bem adaptadas às 
diferentes circunstâncias ao longo do tempo.101 Estas 
perspetivas sugerem também que o que se assume 
ser um comportamento humano universal é baseado 
frequentemente no que é observado a partir de uma 
pequena porção da humanidade.102 Assim, existe uma 
diversidade muito mais ampla de comportamentos, 
psicologia e instituições em todo o mundo e ao longo 
do tempo. E existem ainda mais variações na mesma 
cultura do que quando comparamos diferentes 
culturas.103

“O reconhecimento da cultura é apenas parte 
de um ponto mais amplo e fundamental: 
a necessidade de dar maior relevo à forma 
como os contextos sociais moldam as 
preferências, perceções e conhecimento – não 
apenas o que as pessoas fazem, mas também 
quem as pessoas acreditam que são

A cultura, nestas avaliações, “representa 
informação armazenada nas cabeças das pessoas 
através da aprendizagem cultural ou experiência 
direta induzida por vários produtos culturais, como 
normas, tecnologias, línguas ou instituições”.104 As 
culturas podem variar de forma sistemática em 
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dimensões que vão desde a aplicação rigorosa de 
normas culturais105 ao quão individualistas elas 
são.106 Mas as culturas não podem ser categorizadas 
de forma firme em diferentes categorias – ainda 
menos de formas dicotómicas, como a associação de 
culturas individualistas com “o Ocidente” e culturas 
interdependentes com “o Oriente”.107

Nos relatos de evolução cultural, a mudança cultural 
é em grande parte impulsionada pela emergência de 
traços culturais e psicológicos mais bem adaptados 
para lidar com o novo ambiente.108 Ao longo do 
tempo, isto resultou em combinações de cultura-
psicologia que permitiram às pessoas cooperarem 
a uma maior escala – milhões de estranhos nas 
sociedades atuais – concebendo arranjos sociais 
específicos (instituições, políticas) que resultaram em 
tecnologias cada vez mais complexas e sofisticadas, 
levando a um maior rendimento e bem-estar 
material.109 A evolução cultural é uma forma de ter em 
conta as mudanças nos valores morais, com variações 
em todo o mundo associadas em parte à forma como 
diferentes sociedades responderam ao problema da 
cooperação.110

Um desfasamento dos padrões de 
comportamento e dos cenários institucionais 
nos tempos incertos atuais?

A cultura é simultaneamente persistente, o que 
ajuda as pessoas a navegar e a tomar decisões no seu 
mundo social, e mutável, particularmente quando 
o mundo social ou o ambiente à sua volta sofre 
alterações.111 Quando a incerteza aumenta ou muda, 
o potencial para um desfasamento cultural aumenta 
entre aqueles que confiam na cultura dominante 
e aqueles que tentam inovar para se adaptarem às 
novas circunstâncias.112 A mudança cultural pode 
desempenhar um papel na forma como o contexto 
social influencia a emergência de comportamentos 
e configurações institucionais. Mas como Amartya 
Sen defendeu: “Prestar atenção ética reflexiva ao 
comportamento não anula, nem é anulado pela 
importância das forças evolutivas.”113 O raciocínio 
ético tem sido descrito como uma forma poderosa 
de “escapar do tribalismo”, manifestado em padrões 
de progresso moral que excluem cada vez menos 
grupos de pessoas.114 Oferece também oportunidades 
para uma governação baseada em normas enfrentar 
desafios globais de ação coletiva, tais como as 
alterações climáticas.115

Os processos evolutivos e o raciocínio ético podem 
ter interagido para alcançar as configurações atuais 
prevalecentes de comportamentos e instituições. 
Mas os tempos incertos de hoje têm elementos 
novos que apresentam desafios fundamentalmente 
novos, e essas configurações podem não ser uma boa 

combinação. Alguns dos desafios do Antropoceno 
são existenciais; outros requerem cooperação, 
uma cooperação não só com esta geração, mas 
também com as próximas gerações.116 A realidade do 
Antropoceno, que assenta num conjunto de desafios 
partilhados à escala planetária, requer cooperação – 
ou, no mínimo, coordenação – entre países.

“ Existe tensão entre a conformidade com as 
instituições existentes (incluindo as normas) 
e os comportamentos que têm movido o 
mundo para um recorde de conquistas no 
bem-estar material – e a falta de resposta 
dessas normas, instituições e comportamentos 
a um contexto novo e sem precedentes

As soluções individuais para desafios partilhados 
podem criar tensões entre autonomia e eficiência 
coletiva. Um país ou grupo de pessoas pode ter 
a possibilidade de se manter protegido de uma 
pandemia utilizando meios privados. O que pode 
dificultar a cooperação e até mesmo a coordenação, 
numa tragédia moderna do cidadão comum.117 A 
certeza sobre os limites biofísicos das alterações 
climáticas e outros padrões perigosos de mudança 
planetária que representariam uma catástrofe 
tornaria mais provável a coordenação por agentes 
com interesses próprios. Mas a grande incerteza sobre 
esses limites torna a ação coletiva menos provável e 
mais difícil.118

Assim, a incerteza do nosso tempo pode ser 
caraterizada, em parte, como um desfasamento 
entre as configurações culturais que permitiram 
determinados percursos de desenvolvimento até 
agora119 e as e as novas dimensões de incerteza 
introduzidas no Antropoceno, as transições e a 
polarização. Os desacordos e mesmo os conflitos nas 
sociedades podem refletir esse desfasamento.  Existe 
tensão entre a conformidade com as instituições 
existentes (incluindo as normas) e os comportamentos 
que têm movido o mundo para conquistas recordes 
de bem-estar material – e a falta de resposta dessas 
normas, instituições e comportamentos a um 
contexto novo e sem precedentes.

Este desfasamento pode estar a ocorrer em 
muitas dimensões. Uma delas, tem a ver com as 
desigualdades geracionais na exposição a extremos 
climáticos. Para os nascidos na década de 1960, 
a exposição às ondas de calor ao longo da vida é 
essencialmente a mesma em todos os cenários 
de alterações climáticas. Mas mesmo que as 
temperaturas permaneçam abaixo de 1,5 °C acima 
dos níveis pré-industriais, as pessoas nascidas em 
2020 sofrerão quatro vezes mais exposição – e sete 
vezes mais sob os compromissos atuais (figura 3.4). 
Não surpreende, pois, que os jovens com idades 
compreendidas entre os 16 e os 25 anos, em todo o 
mundo, associem as alterações climáticas a uma 
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série de emoções com efeitos negativos, desde a raiva 
à ansiedade: dois terços relatam sentir-se tristes, e 
dois terços relatam sentir medo.120 Outra faceta de 
desacordo são as diferenças entre grupos de pessoas, 
os que negam as alterações climáticas e os que 
duvidam delas. Grupos na Europa mais preocupados 
com a sua segurança económica e menos seguros 
quanto ao futuro são muito mais propensos a 
rejeitar as alterações climáticas – e a serem “menos 
prósperos, mais rurais e economicamente mais 
dependentes dos combustíveis fósseis”.121 As atitudes 
individualistas estão associadas a uma menor 
preocupação com a ação ambiental122 e à resistência 
à utilização de máscaras durante a pandemia de 
Covid-19.123

O potencial deste desfasamento, e o leque mais 
vasto de determinantes do comportamento humano 
para além dos agentes racionais e comportamentais, 
também revela oportunidades para mobilizar 
tempos incertos para melhores resultados 
individuais e sociais. As perspetivas de uma escolha 
racional e a ênfase nos incentivos continuam a ser 
relevantes. Compreender de que forma o contexto 
no momento da decisão influencia as escolhas, 
uma das perceções da ciência comportamental, 
e o papel das emoções e do raciocínio motivado 
alarga o âmbito para lá dos incentivos que moldam 

as escolhas dos agentes com interesses próprios. 
Mas o reconhecimento do papel da cultura amplia 
ainda mais o âmbito. Leva-nos além de considerar 
de que forma os interesses e as instituições pautam 
o comportamento das pessoas, levam-nos a 
reconhecer o poder das ideias.124

As ideias com potencial para moldar a escolha 
individual e coletiva vão desde identidades sociais 
e mundividências125 a narrativas e contextos.126 
Joel Mokyr enfatizou os “empresários culturais” 
como agentes capazes de mudar as crenças das 
pessoas durante transformações importantes 
da história, tais como durante o Iluminismo e a 
Revolução Industrial.127 Caroline Schill e colegas 
argumentam que esta “compreensão mais dinâmica 
do comportamento humano” é essencial no 
Antropoceno.128

Este Relatório estende o argumento à incerteza 
que carateriza os nossos tempos.129 Analisa as 
discordâncias e diferenças de perspetiva atuais 
entre grupos de pessoas menos como motivo de 
desespero e mais como o tipo de diversidade e 
pluralismo que pode ser necessário numa busca 
aberta das inovações – sociais, tecnológicas, 
institucionais – necessárias para responder a 
desafios novos e sem precedentes. No “paradoxo 
da diversidade”, esta procura pode exigir prazos 
mais longos para chegar a acordo sobre ações 
coletivas e implementar decisões coletivas.130 Nas 
palavras de David Byrne: “O futuro é certo; deem-
nos tempo para o resolver.” Este paradoxo dá 
ainda mais motivos para abordar as desigualdades 
consideradas injustas ou divisórias, preservando 
ao mesmo tempo a pluralidade de pontos de vista e 
um debate público aberto e fundamentado.131

Avançar o desenvolvimento humano 
para aprender, e expandir o âmbito da 
aprendizagem, em tempos de incerteza

O Capítulo 1 documentou de que forma a interação 
das novas dimensões de incerteza está a aumentar 
os sentimentos de insegurança,132 apontando para 
uma desconexão entre as conquistas de bem-estar 
e a segurança. A que nos podemos agarrar, então, 
quando até o nosso sentido de orientação parece 
submerso na incerteza? Conquistas de bem-estar 
com insegurança e progresso com polarização133 
lançam dúvidas no momento de encarar o 
desenvolvimento como um processo sem percalços 
em termos de conquistas de bem-estar. As ideias, 
as instituições e as políticas que procuram fazer 
avançar o desenvolvimento não estão a produzir 
os resultados esperados, mas estão também a criar 
problemas novos e perigosos, minando a integridade 

Figura 3.4 As gerações mais jovens estarão quatro a sete 
vezes mais expostas às ondas de calor nas suas vidas do 
que as gerações mais velhas
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ecológica da nossa biosfera e deixando muitas 
pessoas para trás.134

Para onde vamos a partir daqui é connosco. O 
nosso planeta e as nossas sociedades já passaram 
por períodos de mudança e volatilidade. Mas uma 
caraterística essencial que faz com que esta era 
seja única é o papel dos humanos na condução 
das ameaças – e a nossa capacidade potencial de 
moldar as mudanças para construir um futuro 
mais esperançoso (destaque 3.7).135 Um verdadeiro 
paradoxo do nosso tempo é a nossa tentativa de 
agir apesar da crescente evidência do sofrimento 
que a nossa busca de desenvolvimento está a 
infligir às nossas sociedades e ao planeta. Uma 
contribuição deste Relatório é explorar de que forma 
a compreensão da incerteza e da sua relação com as 
escolhas individuais e coletivas pode explicar por 
que razão a ação pode ser atrasada, mesmo perante 
ameaças iminentes, e sugerir formas de avançar que 
nos levem além da paralisia.136

Porque é que as sociedades não podem responder 
adequadamente à incerteza? Consideremos a 
interação entre as diferentes incertezas de natureza 
distinta, quer a nível do comportamento como das 
instituições (figura 3.5). As sociedades respondem 
a choques através de múltiplos mecanismos 
institucionais e políticos. Estas instituições são 
frequentemente concebidas para absorver os 
choques e moderar as ameaças que as pessoas 
enfrentam. Sob o modelo de escolha racional, este 
processo depende da capacidade do estado, da 
distribuição dos recursos e das preferências sociais, 
tal como acontece com a forma como as sociedades 

gerem as potenciais tensões entre a segurança social 
e a responsabilidade individual.137

Consideremos agora de que forma as disposições 
sociais (instituições e políticas) são influenciadas 
por um conjunto mais vasto de fatores individuais 
e sociais que interagem com uma realidade em 
evolução. Na presença de novas ameaças, o 
comportamento das pessoas é largamente mediado 
pela sua perceção da incerteza.138 Esta perceção 
manifesta-se através de diferentes canais. Em 
primeiro lugar, temos o aumento da incerteza 
residual, a que não é absorvida pela resposta 
coletiva. Seguido da perceção da adequação da 
resposta social e a medida em que as crenças 
anteriores sobre a forma como as coisas funcionam 
se mantêm, o que determina a confiança nas 
instituições e a confiança no interior e entre grupos. 
Em terceiro lugar temos o contexto social e cultural 
que define a interpretação das novas ameaças à luz 
das narrativas predominantes. Será isto um sinal de 
fracasso pessoal? Será que isto vai afetar a minha 
posição e perspetivas futuras na sociedade?139 Em 
quarto lugar temos as emoções em torno do aumento 
da incerteza, que vão desde o medo, à indiferença 
até à esperança. Desta feita, o mesmo choque pode 
causar diferentes níveis de incerteza individual, de 
acordo com as narrativas prevalecentes sobre os 
processos subjacentes e a perceção da eficácia das 
políticas.

A incerteza dos indivíduos molda o comportamento 
individual e as atitudes, com impacto nas interações 
sociais. As respostas coletivas à incerteza que sejam 
percecionadas como ineficazes ou injustas podem de-
sencadear animosidade e polarização – especialmente 

Figura 3.5 Respostas individuais e coletivas à incerteza podem conduzir a ciclos de incerteza
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na presença de narrativas políticas que manipulam a 
situação para acentuarem ainda mais as divisões so-
ciais.140 Esta polarização foi documentada em vários 
países na resposta à pandemia da Covid-19,141 onde 
as medidas de saúde pública postas em prática en-
contraram menos resistência devido a uma avaliação 
pessoal dos riscos de, por exemplo, ser vacinado, e 
mais resistência quando era expectável um conjunto 
de comportamentos que contribuíam para a definição 
e identificação com um determinado grupo. A des-
crença nas alterações climáticas está mais associada 
à fidelidade política do que à desinformação.142 Esta 
animosidade e polarização conduzem não só à res-
posta coletiva específica, mas também à forma como 
a resposta coletiva interage com a ameaça, acabando 
por aumentar a incerteza. Assim, este tipo de ciclo de 
incerteza pode contemplar estas perceções de insegu-
rança que são elevadas e em muitos casos crescentes.

Expandir o desenvolvimento humano para 
promover a aprendizagem e o raciocínio público

A compreensão mais ampla do comportamento 
humano destacado neste capítulo ajuda a explicar 
algumas das escolhas que tantas pessoas estão a 
fazer em todo o mundo, resultando em padrões 
que vão da polarização política à rejeição ou 
desconsideração da ciência das alterações 
climáticas e pandemias. Mas a compreensão não 
significa submissão. O reconhecimento do papel 
das emoções não significa que devamos esperar 
até que os resultados catastróficos se tornem 
emocionalmente destacáveis para agirmos. Eventos 
que se tornam destacáveis e emocionalmente 
ressonantes podem motivar ação, por vezes em 
direções que eram consideradas impensáveis antes 
desse evento.143 Mas as dimensões de incerteza 
descritas no capítulo 1 implicam que não nos resta 
outra opção senão antecipar e agir com sentido de 
urgência, uma vez que em muitos casos não teremos 
segundas oportunidades.144

Compreender que as pessoas estão frequente-
mente presas a raciocínios motivados e crenças das 
quais é difícil desapegarem-se145 não é motivo para 
não escrutinarmos as razões e as crenças. A sujei-
ção das crenças prevalecentes e alegados motivos a 
um exame crítico, através de processos devidamen-
te abrangentes (ver abaixo) e com informação rele-
vante, pode resultar em crenças objetivas. De facto, 
estudos têm mostrado que a incerteza sobre as 
crenças e atitudes políticas de outras pessoas pode 
levar as pessoas a reforçar as suas próprias crenças.146 
Muitas vezes, as pessoas não percebem o verdadei-
ro sentido das atitudes e valores dos outros, con-
sequentemente, a polarização pode ser cimentada 
em espaços e em questões onde as diferenças de 

atitudes ou opiniões são, de facto, bastante insig-
nificantes.147 Esta designada “falsa polarização” foi 
identificada como a origem de uma polarização po-
lítica real.148 Compreender os processos que criam 
equívocos de perceção vai criar espaço para inter-
venções que podem corrigir estes equívocos e miti-
gar a polarização política.149

“A sujeição das crenças prevalecentes e alegados 
motivos a um exame crítico, através de processos 
devidamente abrangentes e com informação 
relevante, pode resultar em crenças objetivas

Este exame das razões e crenças deve acontecer 
a nível individual, mas aqui temos de estar atentos 
também às limitações cognitivas e aos preconceitos 
discutidos anteriormente (ver também destaque 
3.6). É por isso que o raciocínio público – sempre 
importante em qualquer circunstância – adquire 
maior relevância no mundo de hoje. Os nossos 
cérebros individuais são limitados, mas o nosso 
cérebro coletivo150 é muito mais poderoso. Uma 
pluralidade de fontes de vozes e de poder não é 
uma fraqueza nos tempos incertos atuais, mas pode 
ser uma fonte de força, desde que os processos 
sustentados por práticas democráticas garantam 
que o raciocínio público tenha lugar num contexto e 
através de processos em que quem toma decisões não 
é sempre um grupo económico ou político poderoso 
ou um crente altamente motivado que se recusa a 
submeter as suas crenças a um exame crítico.151 Os 
processos de prática democrática, em múltiplas 
escalas, devem também evitar o domínio paroquial 
e acolher perspetivas de “espetadores imparciais” – 
ou seja, as opiniões de pessoas que podem não fazer 
parte de uma jurisdição política específica. E dado 
que as novas dimensões de incerteza têm relevância 
planetária, o papel do multilateralismo torna-se mais 
relevante do que nunca.152

Então, o que devemos fazer? A Parte II do 
Relatório aborda esta questão, mas ao concluir 
a Parte I, é importante reafirmar o argumento 
central deste capítulo, de que a aposta reforçada no 
desenvolvimento humano não é apenas a aspiração 
central, mas representa também os meios para 
enfrentar tempos de incerteza e realizar mudanças 
comportamentais e reformas institucionais que 
nos permitam moldar um futuro mais esperançoso. 
Fazer avançar o desenvolvimento humano significa 
prosseguir todos os aspetos das capacidades, e não 
apenas o impulso para melhorar as conquistas de 
bem-estar. A agência é importante, tal como as 
liberdades no bem-estar e na agência – opções que 
devem permanecer amplas, uma vez que a procura do 
conjunto adequado de instituições e comportamentos 
ainda está em aberto. De certa forma, a expansão do 
desenvolvimento humano em tempos de incerteza 
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também pode ser um processo de aprendizagem, 
onde as capacidades – bem-estar e agência, conquistas 
e liberdades – permitem que as mudanças de 
comportamento e instituições tomem forma, além de 
ampliarem o âmbito da aprendizagem. Confrontar as 
dimensões de incerteza que enfrentamos atualmente 
significa reforçar a cooperação em múltiplas escalas 
e ter a “agilidade da mente” para utilizar estruturas 
novas e adequadas para compreender o nosso mundo 

e as respostas necessárias para enfrentar os desafios 
que temos pela frente.153

A Parte II do Relatório propõe princípios 
motivadores cujo desenvolvimento pode permitir a 
razão pública, bem como áreas políticas prioritárias, 
para que o desenvolvimento humano avance de uma 
forma que permita às pessoas aproveitar a incerteza 
para um mundo mais esperançoso – mais justo para 
esta geração e para as seguintes.
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Agência é a capacidade de manter valores e assumir 
compromissos que podem – ou não – promover 
o bem-estar da pessoa.1 O indivíduo pode estar 
empenhado em combater as alterações climáticas a 
ponto de faltar à escola ou renunciar a um trabalho 
bem remunerado, escolhas que podem não promover 
o bem-estar, mas que expressariam agência. Outra 
distinção importante é entre as conquistas reais 
e as opções ou liberdades que as pessoas têm 
disponíveis, independentemente das suas escolhas. 
Independentemente do que as pessoas acabam por 
assegurar, as opções ou liberdades de que as pessoas 
dispõem são intrinsecamente valiosas.2

Estas distinções resultam em quatro aspetos de 
capacidades de interesse:
• Conquistas de bem-estar.
• Conquistas de agência.
• Liberdades de bem-estar.
• Liberdades de agência.3

Ao avaliar o progresso do desenvolvimento, o foco 
tende a incidir sobre as conquistas de bem-estar, 
tais como os padrões de vida, e muito menos sobre 
as liberdades disponíveis para as pessoas e sobre sua 
agência.4

Mas estes quatro aspetos das capacidades são 
relevantes no contexto do aproveitamento da 
abordagem do desenvolvimento humano para 
apoiar a mudança comportamental e a reforma 
institucional para navegar os atuais tempos de 
incerteza. Os Capítulos 1 e 2 sugerem a necessidade 
de ir além - e não substituir - de considerar apenas 
as conquistas de bem-estar, por dois motivos. Em 
primeiro lugar, os destaques das conquistas de bem-
estar podem desconsiderar outros aspetos da vida que 
são importantes para as pessoas, como por exemplo 
sentir-se muito ou cada vez mais inseguro, apesar 

das elevadas conquistas de bem-estar. Em segundo 
lugar, não há garantia de que a concentração apenas 
nas conquistas de bem-estar equiparia as pessoas 
com a capacidade de navegar na incerteza dos 
tempos atuais e, em particular, de liderar mudanças 
transformacionais fundamentais para se adaptarem 
e se afastarem das dimensões de nova incerteza que 
caraterizam o mundo de hoje.

As liberdades e a agência foram sempre 
intrinsecamente importantes. Também são 
instrumentalmente importantes, como por exemplo 
para facilitar a ação coletiva no sentido de providenciar 
bens públicos.5 E podem ser indispensáveis sempre 
que as sociedades tiverem de explorar transições em 
grande parte desconhecidas para um potencial espaço 
de expansão do desenvolvimento humano, ao mesmo 
tempo que aliviam as pressões planetárias.6

O desenvolvimento humano, entendido como 
a expansão dos quatro aspetos das capacidades, 
torna-se assim tanto o fim como o meio. A 
agência adquire relevância porque é difícil, se 
não impossível, conceber pessoas que liderem as 
transformações necessárias se forem encaradas 
apenas como potenciais recetores de assistência, 
como simples “veículos de bem-estar,”7 como meros 
pacientes, em vez de agentes capazes de julgar, de se 
comprometerem e de darem prioridade a objetivos e 
valores que podem ir além do melhoramento do seu 
bem-estar. O reconhecimento da agência afirma as 
pessoas não só como objeto de políticas de bem-estar 
ou de melhoria das condições de vida (embora estas 
sejam importantes), mas também como promotores e 
catalisadores ativos da mudança social e económica8– 
além do seu interesse próprio limitado.

DESTAQUE 3.1

Como agência difere de bem-estar
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NOTAS

1 Sen (1985) sugeriu que a negligência da agência é ensombrada pela 
consideração de que as pessoas são orientadas exclusivamente pelo 
seu interesse próprio material.

2 Sen (1985) argumentou que a negligência das opções resulta do pressu-
posto de que só contam as conquistas reais, ou aquilo que as pessoas 
acabam por escolher. Consultar Sen (1999) para uma elaboração sobre 
encarar o desenvolvimento como liberdade. Isto refere-se principalmen-
te ao que Sen chamou de liberdades de oportunidade, reconhecendo 
que as liberdades de processo, algumas das quais podem não estar 
associadas às capacidades, também são importantes.

3 O enquadramento original em torno destas quatro categorias de capa-
cidades foi proposto por Sen (1985). A presente discussão, incluindo os 
exemplos, decorre principalmente do tratamento simplificado de Sen 
(2009b).

4 Estes quatro aspetos da capacidade reforçam-se frequentemente uns 
aos outros, mas não precisam. Por exemplo, estar bem nutrido é cer-
tamente algo importante para a vida humana e faz parte do aspeto de 
bem-estar das capacidades. Mas por vezes um compromisso de jejum 
(por razões religiosas ou políticas), que está no domínio do aspeto da 
agência das capacidades, pode sobrepor-se à esmagadora importân-
cia que uma nutrição correta tem para a maioria das pessoas, a maior 

parte das vezes. E embora o Estado deva ter a obrigação de assegurar 
que todos tenham a liberdade de ter uma nutrição correta, o facto de a 
conquista de bem-estar de ter uma boa nutrição é importante, isto não 
significa que o Estado deva proibir o jejum. Isso seria uma limitação não 
só nas liberdades das pessoas em termos de conquistas de bem-estar, 
por excluir a possibilidade de escolherem não comer, mas também na 
sua agência, ao excluir a possibilidade de assumirem um compromisso 
de jejum (Sen 1985).

5 Shi e outros 2020.

6 Nos modelos da teoria da escolha racional padrão, discutidos mais adian-
te no capítulo, as preferências dependentes do tempo e do contexto são 
muitas vezes vistas como desvios subótimos da escolha normativa. Mas 
estudos recentes mostram como a adaptação das preferências é essen-
cial para representar eficazmente a informação em contextos voláteis 
e incertos: “A adaptação de valores confere diferentes benefícios a um 
decisor num mundo dinâmico”. (Khaw, Glimcher e Louie 2017, p. 2700).

7 Sen 2009b, p. 288.

8 De facto, organizações da sociedade civil, iniciativas comunitárias, movi-
mentos sociais e ativistas em todo o mundo trabalham incansavelmente 
utilizando a sua agência para provocar mudanças sociais.
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DESTAQUE 3.2

Agência, ideias e as origens do Estado social regulador
Elisabeth Anderson, Universidade de Nova Iorque Abu Dhabi

Pode um indivíduo alterar o curso da história 
política? Podem estes indivíduos ser motivados por 
ideias partilhadas das quais podem não beneficiar 
diretamente? A resposta a ambas as perguntas, que 
defendo no meu livro recente, Agents of Reform: Child 
Labor and the Origins of the Welfare State, é um “sim” 
condicionado. Em determinadas circunstâncias, e 
apenas com a cooperação de outras, os reformadores 
individuais da classe média exerceram uma influência 
decisiva sobre a legislação inicial para proteger os 
trabalhadores. Partindo de ideias culturalmente 
incorporadas sobre o motivo pelo qual as condições 
de trabalho industrial eram problemáticas, exerceram 
uma agência criativa para construir coligações 
políticas e ultrapassar obstáculos institucionais à 
mudança. Numa altura em que o trabalho ainda não 
tinha o poder de exigir por si só legislação de proteção, 
estes reformadores merecem muito do crédito por 
terem criado o Estado social regulador.

O Estado social regulador refere-se à teia de 
políticas que protegem os trabalhadores, limitando 
o poder arbitrário dos empregadores sobre eles. A 
legislação laboral sobre trabalho infantil promulgadas 
nas décadas de 1830 e 1840 foram as primeiras a 
intervir na relação entre a nova burguesia industrial 
e a mão-de-obra “gratuita” que empregava. 
Estas leis formaram o alicerce sobre o qual foram 
eventualmente construídas proteções vitais para os 
trabalhadores adultos – incluindo regulamentação 
de saúde e segurança no trabalho, bem como o dia 
normal de trabalho. Ainda assim, os estudiosos 
tendem a prestar pouca atenção a este lado regulador 
do Estado social. Agents of Reform pretende corrigir 
esta situação através de sete estudos de caso das 
origens políticas do trabalho infantil e da legislação 
de inspeção de fábricas na Bélgica, França, Alemanha 
e Estados Unidos da América do século XIX.

Ao longo de grande parte do século XIX, as 
pessoas da classe trabalhadora foram marginalizadas 
politicamente. Em muitos países nem sequer 
podiam votar. Além disso, muitos trabalhadores 
não consideravam o trabalho infantil como um 
problema que exigisse atenção legislativa; alguns 
dependiam dos rendimentos dos seus filhos para 
sobreviver, e outros estavam mais concentrados em 
questões de interesse direto para os homens adultos. 
Nestas condições, foram os reformadores da classe 
média que lideraram os esforços para promulgar 

a legislação laboral sobre trabalho infantil e, mais 
tarde, para criar os sistemas inspetivos necessários à 
sua aplicação.

O motivo pelo qual estes reformadores se deram 
ao trabalho de investir tempo e energia na defesa de 
políticas das quais eles próprios não podiam beneficiar 
diretamente é um quebra-cabeças. Para compreender 
esta questão, é necessário analisar as ideias que 
motivaram estas políticas – as quais, afinal, eram 
surpreendentemente diversas. Ideologicamente, 
os reformadores do trabalho infantil e da inspeção 
de fábricas tinham raízes tão distintas como o 
liberalismo clássico, o conservadorismo religioso 
ou o socialismo democrático. O que as unia, porém, 
era a crença de que o trabalho excessivo e prematuro 
infligia danos duradouros à mente, corpo e alma das 
crianças. Permitir que esses abusos continuassem 
constituía uma ameaça terrível, não só para o bem-
estar das crianças da classe trabalhadora, mas 
também para a nação no seu conjunto. A forma como 
interpretaram esta ameaça variou. Por exemplo, 
alguns viam as crianças trabalhadoras como 
potenciais criminosas ou revolucionárias que exigiam 
a influência disciplinadora da escola, enquanto outros 
as consideravam como recursos nacionais cujo capital 
humano estava a ser esbanjado. Ideias como estas 
estiveram na base do entendimento do problema do 
trabalho infantil por parte dos reformadores, levando-
os a prosseguir a legislação. Não estavam, pelo menos 
num sentido direto, motivados por simples interesses 
próprios.

É claro que nem todos os candidatos a reformadores 
foram igualmente influentes. Precisavam de aliados. 
Ao analisar de que forma alguns o conseguiram, 
enquanto outros não, foi possível constatar que 
os reformadores efetivos se distinguiram de duas 
formas: os que procuraram construir alianças e os que 
procuraram resolver problemas.

Construção de alianças

Os reformadores utilizaram várias estratégias de 
construção de alianças – incluindo o enquadramento, 
a citação, o pigg ybacking, o compromisso e a 
sinalização de competências – de formas que estavam 
de acordo com as prioridades e expetativas do público 
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que precisavam convencer. Vejamos a primeira destas 
estratégias: os enquadramentos são ideias que os 
atores políticos utilizam para converter os públicos 
em aliados. Para serem eficazes, os enquadramentos 
devem ressoar com as ideias ou interesses existentes 
dos membros do público; caso contrário, cairão por 
terra e podem mesmo surtir o efeito oposto.1

Para ilustrar este assunto, compare-se de que forma 
dois reformadores – um bem sucedido, outro não 
– enquadraram o problema do trabalho infantil em 
momentos chave da criação de coligações. Quando 
Charles Dupin, um legislador francês, argumentou 
perante a Câmara dos Pares que o trabalho infantil 
tornava “o país fraco no poder militar e pobre em 
todas as ocupações de paz,”2 estava a enquadrar 
inteligentemente a questão como vital para os 
interesses económicos e de segurança nacional da 
França. Prosseguiu argumentando que as crianças 
trabalhadoras podiam tornar-se criminosos e 
desviantes que desestabilizariam a ordem social. 
Estes enquadramentos apelaram diretamente às 
preocupações das elites políticas e ajudaram Dupin 
a construir uma coligação sólida em torno da sua 
proposta de lei sobre o trabalho infantil.

Em contraste, quando Édouard Ducpétiaux, um 
administrador público belga, enquadrou o trabalho 
infantil como uma violação grave dos direitos 
da criança, o seu argumento foi imediatamente 
utilizado contra ele pelas câmaras de comércio 
institucionalmente habilitadas para considerarem 
a legislação económica – e cujo apoio Ducpétiaux 
precisava de fazer avançar. A noção de que as crianças 
tinham direitos que, por vezes, ultrapassavam os 
dos pais ainda não tinha sido estabelecida por lei 
ou costume, pelo que os empregadores acusaram 
Ducpétiaux de tentar acabar com os privilégios 
sagrados dos pater familias numa perseguição mal 
orientada de objetivos políticos “estrangeiros”. Passos 
em falso como estes contribuíram para o fracasso do 
Ducpétiaux como reformador do trabalho infantil 
e, por extensão, para a incapacidade da Bélgica em 
aprovar a regulamentação do trabalho infantil até 
muito mais tarde, no século XIX.

Resolução de problemas

A segunda forma de os reformadores bem sucedidos 
se distinguirem foi através da sua vontade de tentar 
estratégias criativas, e por vezes arriscadas, de 
resolução de problemas. Quando os opositores 

políticos impediram repetidamente as suas ambições 
de reforma, reagiram subvertendo os canais 
normais de formulação de políticas de formas não 
convencionais. Por exemplo, quando Theodor 
Lohmann, um funcionário do ministério prussiano 
do comércio, viu a sua procura por um sistema de 
inspeção de fábricas em todo o Reich frustrada a 
cada curva pelo seu formidável chefe, Otto von 
Bismarck, recusou-se a desistir. Em vez disso, redigiu 
artigos de opinião anónimos para angariar apoio, 
nas costas do chanceler, recrutando amigos para 
pressionarem os seus contactos políticos e, de forma 
mais decisiva, partilhando secretamente a sua própria 
lei de inspeção de fábricas com os líderes do segundo 
partido político mais poderoso da Alemanha. Ao 
forjar uma aliança não autorizada e altamente 
arriscada com o poder legislativo, Lohmann acabou 
por ser capaz de aproveitar o poder do Reichstag e 
contornar a autoridade executiva de Bismarck. Sem 
as intervenções ousadas de Lohmann, a Alemanha 
não teria podido impor inspeções de fábrica em todo o 
império, pelo menos não antes do final da governação 
de Bismarck.

*   *   *

Os estudos sobre a mudança de agências e políticas 
destacam frequentemente os empresários políticos 
ou institucionais e sublinham que estes atores são, 
antes de mais, criadores de coligações.3 A minha 
análise baseia-se nesta literatura, especificando 
várias estratégias relacionais a nível micro, através 
das quais os reformadores forjam alianças e 
ultrapassam as barreiras institucionais. Ao fazê-lo, 
dá precisão à alegação geral de que a sua agência é 
importante. Mostra, além disso, que as proteções 
laborais do século XIX não foram simplesmente o 
resultado de uma compaixão ou moralidade dedicada 
dos reformadores. Pelo contrário, foram decretadas 
proteções quando os reformadores persuadiram 
os legisladores de que as crianças trabalhadoras 
representavam ameaças ocultas, ou abrigavam 
recursos latentes, que eram relevantes para os 
interesses das elites e do Estado. Numa altura em 
que o poder político do trabalho sofreu uma erosão e 
em que o progresso político ainda exige uma adesão 
substancial das elites políticas, estes conhecimentos 
continuam a ser relevantes para os reformadores 
atuais do bem-estar social.

Fonte: Anderson 2018, 2021; Béland e Cox 2016; Fligstein e 
McAdam 2012; Kingdon 1984; Mintrom 1997; Sheingate 2003.

NOTAS

1 Ver, por exemplo, Snow e Benford 1988.

2 Parlement Français 1840, p. 82.

3 Ver, por exemplo, Béland e Cox 2016; Fligstein e McAdam 2012; Kingdon 
1984; Mintrom 1997; Sheingate 2003.

CAPÍTULO 3 — APROVEITAR O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA NAVEGAR EM TEMPOS INCERTOS 117



Um agente (alguém que age) faz uma escolha racional 
quando age da melhor forma possível para alcançar 
as suas preferências.1 Existem três ingredientes 
independentes na escolha racional: preferências 
estáveis, processamento de informações e crenças 
racionais, e maximização.2 O que alguém deseja 
(preferências) é autónomo e não muda. É o que 
move as pessoas a perseguir o seu interesse próprio 
individual, o seu próprio bem-estar (a sua utilidade). 
Formam a sua crença com base em informações 
recolhidas para ajudar o agente a tomar uma decisão 
específica. Por exemplo, se alguém preferir não se 
molhar depois de sair de casa, como é que ela escolhe 
se quer levar um guarda-chuva? A escolha racional 
pressupõe que ela toma a decisão com base na 
combinação da preferência (não se molhar) e a crença 
sobre se vai chover - por exemplo, olhando pela 
janela ou consultando as previsões meteorológicas, 
dependendo de quão importante é para ela não se 
molhar.3

Este conceito de agente é muito geral e é 
amplamente utilizado para descrever e explicar o 
comportamento humano com modelos económicos,4 
enquadrando a escolha racional como maximização 
das condições de vida do indivíduo (tipicamente 
representadas por uma função de serviço público 
que traduz as escolhas de consumo em condições 
de vida).5 As preferências são assim representadas 
por uma função de serviço público que cada pessoa 
procura maximizar. As extensões poderosas 
carecem de contextos mais gerais. Quando dois 
ou mais agentes se encontram numa situação 
em que as suas escolhas dependem das ações de 
outras pessoas, precisam de adotar expetativas 
racionais (ou seja, assumir que todos os outros se 
comportam de acordo com uma escolha racional) 
sobre o que os outros farão. Este tipo de tomada 

de decisões interdependente é estudado na teoria 
dos jogos, que pode ser aplicada a muitos cenários 
económicos, políticos e sociais. Mais relevante para 
este Relatório, onde existe incerteza – ou seja, onde 
são possíveis diferentes resultados, cada um com um 
nível diferente de utilidade associado – o modelo é 
reformulado como teoria da utilidade esperada. A 
utilidade (que representa as preferências do agente) 
associada a cada resultado possível é avaliada pela 
sua probabilidade de ocorrência e calculada como 
média sob a forma de utilidade esperada, que então 
representa o que o agente procura maximizar.

Em condições claras específicas (por exemplo, 
todos têm acesso à mesma informação), os 
agentes económicos fazem escolhas sobre o que 
consumir e produzir, através da troca de bens nos 
mercados, conduzindo a um equilíbrio económico 
que é alcançado quando todos os agentes fazem a 
melhor escolha possível no cumprimento das suas 
motivações individuais.6 O equilíbrio económico é 
tal que nenhum agente pode melhorar a sua utilidade 
sem prejudicar a de outra pessoa – designado como 
ótimo de Pareto. Estes resultados são frequentemente 
a justificação de muitas políticas e instituições. O 
seu alcance justifica-se por corrigir violações das 
condições em que este equilíbrio emerge (ou seja, 
corrigir falhas do mercado, desde externalidades, 
quando as escolhas têm efeitos secundários que não 
estão incluídos no momento da escolha, até situações 
em que alguns agentes têm mais informação do 
que outros). As políticas e instituições centram-se 
frequentemente na estruturação de incentivos – 
alteração de preços através de impostos, por exemplo, 
para aproximar as condições reais em que as pessoas 
fazem escolhas das condições especificadas sob as 
quais o modelo produz o equilíbrio ótimo de Pareto 
pretendido.

DESTAQUE 3.3

O agente “racional” e a teoria da escolha racional
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NOTAS

1 A descrição da escolha racional neste destaque é fortemente inspirada 
em Elster (2021b). Um tratamento mais extensivo é apresentado em Elster 
(2015).

2 Uma declaração canónica provém de Becker (1976, p. 143): “todo o com-
portamento humano pode ser visto como envolvendo participantes que 
maximizam a sua utilidade, formam um conjunto estável de preferências 
e acumulam uma quantidade ótima de informação e outros inputs numa 
variedade de mercados”.

3 Estre exemplo também é avançado por Elster (2021b).

4 Grande parte da inspiração para a discussão deste destaque vem de Hoff 
e Stiglitz (2016).

5 Também inclui um conjunto de axiomas que são plausíveis a nível com-
portamental e impõem uma estrutura lógica aos atos de escolha que são 
permitidos (por exemplo, se alguém preferir maçãs a laranjas e laranjas 
a peras, também tem de preferir maçãs a peras). Para um tratamento 
formal, incluindo algumas das extensões discutidas neste parágrafo, ver 
Mas-Colell, Whinston e Green (1995). Os axiomas-chave destinam-se a 

assegurar comportamentos onde existe coerência de escolha, mas Sen 
(1993) argumentou que comportamentos aparentemente inconsisten-
tes não implicam falta de racionalidade, uma vez que podem refletir a 
utilização consistente de estratégias de decisão baseadas em regras. 
Sen (2002) argumentou que não existe forma de estabelecer coerência 
interna de escolha sem se referir a algo externo ao ato de escolha (tais 
como valores ou normas). Arkes, Gigerenzer e Hertwig (2016) argumen-
tam que a coerência na escolha não pode ser uma referência universal 
de racionalidade.

6 O modelo formaliza a intuição de Adam Smith de que a busca do inte-
resse próprio no contexto de um intercâmbio económico potencialmente 
benéfico para ambas as partes deixaria ambos numa melhor situação, 
sem a necessidade de compromissos morais para fazer algo de bom ou 
sob a direção de uma autoridade supra-individual. É irónico que Adam 
Smith seja lembrado principalmente por esta perceção, quando muito do 
seu trabalho foi explorar a importância de diferentes motivações para o 
comportamento humano, incluindo o papel dos compromissos morais ou 
expetativas sociais sobre o que é um comportamento aceitável. Estas 
observações resultam de Sen (2009b).
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Em tempos de incerteza, a questão perpétua de 
como podem as sociedades humanas progredir 
assume novas formas. Este Relatório diagnostica 
as múltiplas fontes de insegurança e angústia que 
afetam atualmente tantas pessoas em todo o mundo 
e, ao fazê-lo, explora algumas ações possíveis que 
os decisores políticos podem tomar. Mesmo pondo 
de lado pressões imediatas tais como a escassez 
de alimentos e o aumento dos preços relacionados 
com conflitos, todos nós enfrentamos dois desafios 
a longo prazo. Um é lidar com as consequências 
das alterações climáticas. O outro é responder às 
mudanças estruturais económicas e sociais que 
estão a ser provocadas pelas tecnologias digitais 
disruptivas. Há muito tempo em desenvolvimento, 
ambos precisam de ação imediata, ou irão aumentar 
as desigualdades e inseguranças além dos níveis 
intoleráveis que já atingiram.

A resposta a estes desafios exigirá novas 
ferramentas analíticas. Isto deve-se ao facto de os 
danos ambientais, por um lado, e da transformação 
digital, por outro, não estarem em conformidade 
com os pressupostos subjacentes a muitas análises 
económicas convencionais e recomendações 
políticas. Ambas as áreas estão repletas daquilo a que 
os economistas se referem como externalidades ou 
repercussões, em que as decisões têm subprodutos 
sob a forma de consequências substanciais para 
os outros, bem como para o decisor. Por exemplo, 
as empresas que emitem poluentes ou dióxido de 
carbono, causando danos ambientais e sociais que não 
têm de pagar, ou, no domínio digital, o fornecimento 
de dados pessoais que revelam informações sobre 
outros indivíduos – ou que inversamente permitem 
às plataformas fornecer um serviço melhor a todos 
os seus utilizadores. As externalidades ambientais 
são geralmente negativas, uma vez que os recursos 
naturais são muitas vezes comercializados a um preço 
reduzido. As externalidades digitais podem ser tanto 
negativas como positivas.

Nos manuais de economia, a regra geral é que os 
preços de mercado captam a informação relevante 
para a melhor utilização e atribuição de recursos; 
mas também consta nos manuais de economia que 
esta presunção não se mantém quando existem 
externalidades generalizadas. Pelo contrário, 

tais situações de falha do mercado dão origem a 
problemas de ação coletiva. Os incentivos individuais 
produzem resultados piores do que os possíveis 
se houver coordenação, liderada por governos e 
organismos públicos ou instituições organizadas pela 
comunidade, como no trabalho inspirador de Elinor 
Ostrom.

No entanto, embora isto seja do conhecimento 
geral, os instrumentos normais de política económica 
continuam a assumir um mundo mais simples onde 
se pode acreditar razoavelmente que as decisões 
individuais empresariais ou pessoais conduzem 
geralmente a bons resultados económicos, enquanto 
as falhas de mercado individuais podem ser 
enfrentadas uma a uma com soluções específicas. 
Esta forma padrão de pensar sobre política 
económica, profundamente enraizada na educação 
e tradições dos decisores políticos durante décadas, 
precisa de mudar. O mundo mudou para lá do 
reconhecimento dos modelos mentais de escolha 
individual.

Para dar um exemplo, os modelos empresariais 
digitais que utilizam dados e algoritmos para fornecer 
serviços estão a tornar-se cada vez mais difundidos 
em muitos países. São muito promissores para os 
consumidores individuais – por exemplo, melhorando 
o acesso a serviços financeiros de baixo custo ou 
fornecendo acesso a mercados para pequenas e 
médias empresas. Mas precisam de um quadro 
político adequado para governar a sua utilização de 
dados e assegurar que os mercados permanecem 
abertos a novos operadores.

Os dados são um recurso essencial na economia 
digital, mas as caraterísticas dos dados não são as 
mesmas de um ativo económico padrão. Os dados 
são “não rivais” na medida em que podem ser 
utilizados por muitas pessoas simultaneamente e 
não se esgotam, e os dados podem causar danos 
(uma externalidade negativa) ao revelarem 
involuntariamente demasiada informação sobre 
as pessoas em detrimento da sua privacidade e 
oferecerem benefícios (externalidades positivas) 
quando são combinadas diferentes partes de dados 
para fornecer informação útil. As empresas que 
adquirem muitos dados sobre utilizadores também 
podem transformar esses dados numa barreira à 

DESTAQUE 3.4

Como podem as sociedades progredir em tempos 
incertos? Uma questão que assume novas formas, 
reclamando novas ferramentas analíticas

Diane Coyle, Cambridge University.
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entrada para limitar a sua concorrência, uma vez 
que estão numa posição muito melhor tanto para 
melhorar o serviço como para obter receitas.

Desde 2019, o debate sobre a política de 
concorrência tem reconhecido cada vez mais o desafio 
que o domínio de algumas empresas representa 
nos mercados digitais, que por vezes são descritos 
como economias de “o vencedor fica com tudo” ou 
de “superestrelas”. No entanto, os progressos na 
mudança de políticas para combater o domínio do 
mercado têm sido lentos, mesmo no Reino Unido 
e nos Estados Unidos da América, onde o debate 
académico e político já começou há alguns anos. Os 
instrumentos políticos práticos e quotidianos para a 
análise e as medidas ainda não existem.

Além disso, os debates sobre políticas de 
governação apropriadas para os dados em geral 
ainda se encontram nas suas fases iniciais. Os dados 
devem ser considerados “propriedade” como se 
fossem um ativo quando a informação que os dados 
fornecem é sempre relacional ou contextual? Em 
caso afirmativo, dado que a utilização de dados cria 
tanto valor, a quem devem ser atribuídos os direitos 
de propriedade: a quem recolhe os dados ou ao sujeito 
ou fonte original? Em caso negativo, qual o quadro de 
direitos de acesso e responsabilidades que produziria 
valor para a sociedade? De que forma devem os 
utilizadores de dados ser obrigados a ter em conta 
o enviesamento de dados devido à desigualdade da 
sociedade – e, na verdade, das pessoas que não têm 
“voz” relativamente aos dados, cujas atividades e 
necessidades não são tidas em conta?

Outro exemplo de uma área com muitas questões 
em aberto, devido à ausência até agora de um quadro 
político de referência apropriado, são as políticas 
de biodiversidade. A análise histórica de Partha 

Dasgupta de 2020 da economia da biodiversidade 
para o Tesouro de Sua Majestade no Reino Unido 
sintetizou o quadro teórico relevante, mas, mais 
uma vez, é necessário fazer o trabalho de preparação 
para transformar os conhecimentos concetuais 
em intervenções práticas. De que forma podem 
ser reconhecidos os alertas precoces de pontos de 
inflexão irreversíveis nos ecossistemas? Qual é o 
âmbito geográfico adequado para avaliar e agir sobre 
a perda de biodiversidade? De que forma se integra 
na produção agrícola ou afeta a saúde humana?

Em ambas as arenas, ambiental e digital, tem havido 
considerável investigação académica de excelência 
na fronteira do conhecimento. Mas, para transformar 
isto em perceções acionáveis, a presunção por defeito 
deve ser que este é um mundo de pontos de inflexão, 
de múltiplos resultados possíveis dependendo das 
escolhas atuais, externalidades e problemas de 
ação coletiva. A análise económica precisa de ser 
integrada com conhecimentos científicos ou técnicos 
para fornecer instrumentos políticos práticos. São 
necessários diferentes conjuntos de dados, indo além 
das métricas e painéis de instrumentos económicos 
padrão.

Existem debates ativos entre investigadores 
e decisores políticos sobre este tipo de desafios 
e considerável progresso recente – como o 
desenvolvimento de normas estatísticas para medir 
o capital natural e os serviços ecossistémicos. Mas 
moldar uma mentalidade apropriada para este 
mundo incerto, instável e interligado continua a ser 
um desafio.

Fonte: Com base em Coyle (2021).
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DESTAQUE 3.5

Normas e cooperação num mundo 
multipolar: para lá da economia

Kaushik Basu, Cornell University

À medida que o mundo se debate com múltiplos 
desafios – desde a fraturação da sociedade, causada 
pela mudança das regras de interação económica 
e social, causada por sua vez pelo avanço rápido da 
tecnologia digital, até ao aumento das catástrofes 
relacionadas com o clima, a pandemia da Covid-
19 que alastra e diminui, mas que se recusa a 
desaparecer, e à guerra na Ucrânia – é chegada a 
hora de repensar não só as nossas políticas, mas 
também os fundamentos das ciências sociais. 
Uma vez que grande parte do desafio político atual 
reside em aspetos relacionados com a economia, 
os economistas têm publicado inúmeros trabalhos 
sobre estes temas, grande parte das suas conclusões 
foram incluídas neste Relatório. Existe, contudo, 
uma contribuição crescente das disciplinas vizinhas 
– filosofia, política e sociologia – que contribuem 
com conhecimentos e que incitam os economistas a 
questionar alguns dos pressupostos ocultos nas bases 
do trabalho da sua própria disciplina. É importante 
perceber que o mundo que analisamos é, em parte, 
uma construção da nossa disciplina.1 À medida que 
tentamos compreender a sociedade, que está, por um 
lado, em constante globalização e, por outro, a tornar-
se politicamente polarizada com conflitos crescentes 
entre as nações e dentro delas, é fundamental 
ultrapassar as fronteiras e recorrer a estes paradigmas 
disciplinares alternativos.

Desde o Século das Luzes, e mesmo antes disso, 
os filósofos estão conscientes da necessidade de 
a sociedade alimentar a cooperação. Parte disto 
acontece naturalmente a partir dos incentivos da 
mão invisível, mas também precisamos de acordos 
e convenções que coordenem os comportamentos 
dos indivíduos. Tais acordos parecem uma tarefa 
impossível para o nosso vasto e multipolar mundo. A 
esperança reside no facto de agora compreendermos 
melhor em que termos a cooperação acontece e porque 
é que muitas vezes deixa de funcionar. Isto deve-se a 
um instrumento que os filósofos do Iluminismo não 
possuíam, mas os seus descendentes têm, a saber, a 
teoria dos jogos. Como resultado, tem havido uma 
série de trabalhos recentes que formalizam ideias 
dos séculos XVII e XVIII e nos ajudam a pensar em 
novas formas de gerir a sociedade, evitar conflitos e 
fomentar o desenvolvimento.2

Esta nova literatura está a ajudar-nos a lidar 
com problemas do mundo real, desde conflitos 

e desigualdades sociais até ao papel dos líderes 
políticos. Atualmente compreendemos estas matérias 
melhor do que nunca. De que forma os líderes 
adquirem poder? Porque é que têm tanta influência 
sobre os indivíduos, ferindo por vezes as próprias 
pessoas que os seguem? Surpreendentemente, grande 
parte da capacidade do líder de agitar a ação entre as 
pessoas surge do nada, mais do que das crenças dos 
indivíduos comuns. As declarações e as ordens do 
líder criam pontos focais. As pessoas acreditam que, 
dada a ordem de um líder ou sugestão de ordem, 
outros a seguirão, e que por sua vez faz com que seja 
do seu interesse segui-la também. Quando se verifica 
tal confluência de crenças, um discurso ou mesmo 
uma declaração de um líder pode desencadear 
torrentes de comportamento entre indivíduos, 
apoiados por nada mais do que crenças do que outros 
indivíduos irão fazer.

Esta análise pode ser levada a cabo em questões 
práticas, tais como a responsabilidade das pessoas 
para com a sua comunidade3 e a responsabilidade de 
um líder pelo comportamento dos seus seguidores. 
A convenção é responsabilizar um líder por 
determinado comportamento de grupo se for possível 
demonstrar que a sua intenção era desencadear tal 
comportamento. Na sequência da análise anterior, 
é possível argumentar que um líder também deve 
ser responsabilizado por um comportamento de 
grupo injustificado, se for possível demonstrar de 
forma razoável que o líder estava ciente de que 
o seu discurso ou comportamento resultaria no 
comportamento do grupo, mesmo que essa não fosse 
a intenção do líder.4 Esta visão alterada pode ter 
grandes implicações na forma como interpretamos a 
lei, regulamos e punimos.

Devido à grande influência dos economistas, 
grande parte da análise formal continua confinada 
ao comportamento racional individual. Tentamos 
explicar todas as formas de cooperação por referência 
ao interesse próprio. Isto conduz frequentemente 
a modelos matemáticos emocionantes, mas uma 
consequência desta obsessão é esquecermos que o 
comportamento universal de interesse próprio é uma 
dessas suposições no trabalho base, que tomamos 
como certa, mas que não é verdadeira.

Praticamente todos os seres humanos têm na 
cabeça alguma forma de bússola moral. Desistem 
de numerosos comportamentos não por interesse 
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próprio, mas porque não são permitidos pela sua 
ética e muitas vezes os seus princípios deontológicos. 
Acredito que não roubamos as outras pessoas não 
porque, depois de fazer uma análise custo-benefício, 
concluímos que o custo de roubar é maior que o 
benefício, mas porque se trata de um código moral 
incorporado em nós.

Isto, por sua vez, levanta questões sobre o próprio 
significado da cooperação. A cooperação de Adam 
Smith foi a mesma que a de filósofos e estudiosos 
da política?5 Basear a nossa avaliação numa base 
disciplinar mais ampla também levanta questões 
vitais sobre custo, valor e igualdade. Podemos 
estigmatizar indivíduos, banir indivíduos para as 
margens e exacerbar as desigualdades de várias 
maneiras.6 Estas desigualdades podem dar origem 
a fraturas e polarizações que pouco têm a ver com a 
desigualdade económica.

Porque estes são temas à margem das ciências 
sociais, sabemos pouco sobre a ligação entre 
a natureza das normas e códigos morais a que 
aderimos e o nível do nosso crescimento económico 
e bem-estar. É necessário investigar mais a fundo 
esta matéria. É discutível que para sustentar o 

desenvolvimento económico, precisamos de 
progressos morais simultâneos. Michele Moody-
Adams argumenta que o “progresso” moral pode ser 
contestado, mas podemos, no entanto, tomar uma 
posição relativamente ao que representa, e expressou 
otimismo quanto à possibilidade de o progresso 
moral evoluir.7 Allen Buchanan e Russell Powell vão 
além e demonstram que o mesmo se pode aplicar aos 
códigos de inclusão, de importância vital no mundo 
polarizado atual.8

Ao compreendermos estas motivações que vão 
além da racionalidade individual, podemos tentar 
cultivar instintos morais que conduzam a uma maior 
harmonia e cooperação na sociedade. O cerne do 
desafio é pensar em códigos de comportamento a 
que os indivíduos, os coletivos e as nações aderem. 
O objetivo é ter acordos, tais como constituições 
mínimas, que sejam construídas cientificamente. 
Isto não excluirá os conflitos, uma vez que as 
raízes de alguns conflitos vão além do interesse 
próprio.9 No entanto, alimentando certos códigos de 
comportamento, que de qualquer forma são muitas 
vezes inatos em nós, podemos esperar estimular a 
empatia e promover o bem coletivo para o mundo.

NOTAS

1 Mitchell 2005.

2 Basu 2022; Moehler 2019; Thrasher e Vallier 2015; Vanderschraaf 2019.

3 Deb 2020.

4 Basu 2022.

5 Brennan e Sayre-McCord 2018.

6 Goffman 1963; Lamont 2018; Lindbeck, Nyberg e Weibull 1999.

7 Moody-Adams 1999.

8 Buchanan e Powell 2018.

9 Muldoon e outros 2014.
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DESTAQUE 3.6

Insegurança cognitiva
Benjamin Enke, Harvard University

Muitos dos mais importantes desafios que a 
humanidade enfrenta exigem compromissos que 
envolvem incerteza e tempo. Por exemplo, as medidas 
de mitigação das alterações climáticas são arriscadas, 
no sentido em que não sabemos exatamente qual será 
o seu funcionamento. Além disso, a ação climática 
envolve compromissos intertemporais porque 
proporciona benefícios principalmente no futuro, mas 
representa custos atualmente. Em contextos como 
estes, a tomada de decisões adequadas por parte de 
decisores políticos e indivíduos requer um raciocínio 
sofisticado sobre o risco e o tempo. No entanto, uma 
perspetiva essencial da investigação recente em 
economia comportamental é que muitas decisões 
economicamente relevantes que envolvem risco ou 
compromissos intertemporais são cognitivamente 
muito difíceis. Considerem-se os dois seguintes 
exemplos ilustrativos:
• Suponha que lhe é oferecido um investimento que 

paga 1000 dólares com uma probabilidade de 35 
por cento e zero com uma probabilidade de 65 por 
cento. Quanto estaria disposto a pagar por esse 
ativo? Talvez 220 dólares? Tem a certeza? E que tal 
185 dólares? Ou 342 dólares?

• Agora imagine que ganhou realmente 1000 dólares 
e que o seu banqueiro lhe oferece uma taxa de juro 
anual segura de 4%. Quanto da sua nova riqueza 
gostaria de poupar a esta taxa de juro em vez de 
gastar este ano? 600 dólares? Tem a certeza? Não 
775 dólares ou 452 dólares?
Estes exemplos ilustram um princípio que é muito 

geral: numa grande variedade de decisões, as pessoas 
exibem incerteza cognitiva, o que significa que não 
sabem qual é a melhor decisão para elas, dadas as 
suas preferências. A incerteza cognitiva refere-
se a uma forma de incerteza puramente cognitiva 
interna, em vez de uma incerteza objetiva sobre o 
mundo físico. A incerteza cognitiva é o resultado da 
capacidade imperfeita das pessoas para determinar 
o curso de ação ideal em situações complexas. 
A realidade empírica de que as pessoas exibem 
frequentemente incerteza cognitiva contrasta 
com a abordagem tradicionalmente adotada pelos 
economistas comportamentais, que consiste em 
assumir que as pessoas podem cometer erros, mas 
não estão conscientes das suas próprias imperfeições 
cognitivas.1

Porque é que a incerteza cognitiva é importante? 
Uma razão principal é que existe um número crescente 
de experiências e inquéritos que demonstram que 
quando as pessoas são cognitivamente incertas, ficam 
presas a uma decisão do designado padrão cognitivo.2 
Uma decisão do padrão cognitivo é a decisão 
ingénua que as pessoas tomariam na ausência de 
qualquer deliberação: o que fariam se não pensassem 
realmente no assunto. Em contextos em que as 
pessoas já tenham experiência, podem tomar uma 
decisão que já tomaram anteriormente. Em contextos 
em que as pessoas não têm experiência, o padrão 
cognitivo é muitas vezes escolher algo intermédio 
ou um compromisso. Independentemente da 
decisão, grande parte dos estudos mostram que 
quando as pessoas estão perante uma realidade 
cognitivamente incerta, prendem-se ou regridem a 
um padrão cognitivo.3 Como resultado, as decisões 
são frequentemente, de forma indevida, ajustadas 
ao conjunto de circunstâncias prevalecentes, em 
particular face a novas condições ambientais.

Nas seções que se seguem, exploramos estas 
ideias abstratas em contextos mais concretos, 
através da análise da forma como as pessoas pensam 
as probabilidades (incerteza) e os compromissos 
intertemporais e a seguir pela discussão mais 
especulativa sobre de que forma a incerteza cognitiva 
e os padrões cognitivos podem ser importantes para 
a compreensão e abordagem dos atuais desafios 
societais.

Tomada de decisões face à incerteza

Praticamente todas as decisões economicamente 
relevantes envolvem algum tipo risco. Como 
resultado, muitos estudos em economia e psicologia 
analisam a forma como as pessoas aprendem com a 
informação, como fazem previsões sobre eventos 
futuros (como a probabilidade de perderem o seu 
emprego) e como escolhem de entre diferentes 
estratégias de investimento (por exemplo, se e como 
investir na bolsa de valores). Todos estes domínios 
exigem que as pessoas processem probabilidades. 
No entanto, um grande número de estudos tem 
documentado que as pessoas têm uma tendência 
pronunciada para tomar decisões tratando 
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implicitamente todas as probabilidades de forma 
semelhante em certa medida, o que produz um efeito 
de compressão ao centro (figura S3.6.1).4

O painel esquerdo da figura S3.6.1 mostra a função 
de ponderação de probabilidade canónica que retrata 
de que forma as pessoas avaliam normalmente as 
probabilidades quando escolhem entre diferentes 
jogos a dinheiro. Por exemplo, pessoas sobrevalorizam 
uma probabilidade de 5 por cento de ganhar 100 
dólares, mas subvalorizam uma probabilidade de 
95 por cento de ganhar esse montante. Assim, na 
essência, as pessoas tratam tanto as probabilidades 
altas como as baixas como mais intermédias do que 
realmente são. Trata-se de uma regularidade à qual 
os economistas têm dedicado muita atenção, uma 
vez que ajuda a explicar fenómenos como o jogo de 
casino, o excesso de preços dos ativos financeiros 
positivamente enviesados, o prémio do capital próprio 
e a razão pela qual as pessoas preferem apólices de 
seguro com franquias baixas.5

O painel do meio ilustra uma forma comum em 
que as inferências das pessoas a partir de novas 
informações tendem a estar sistematicamente 
erradas. Quando as pessoas recebem informações 
que sugerem que um evento específico tem uma 
probabilidade objetiva elevada de não acontecer, 
sobrestimam frequentemente essas probabilidades 
diminutas. Por outro lado, quando as pessoas recebem 

informações que sugerem que um evento tem uma 
probabilidade muito elevada de ocorrer, subestimam 
essas probabilidades elevadas, o que leva novamente 
a um efeito de compressão em direção ao centro.

Finalmente, o painel direito mostra um padrão 
típico em relação às expetativas das pessoas sobre 
quanto o mercado de ações irá subir, em função de 
probabilidades objetivas. Mais uma vez, as estimativas 
de probabilidade das pessoas são geralmente 
fortemente comprimidas em direção ao centro, o 
que significa que as pessoas são demasiado otimistas 
no que se refere a cenários muito improváveis, mas 
demasiado pessimistas quando se trata de cenários 
muito prováveis.

A semelhança dos efeitos de compressão nestes 
três domínios de probabilidade é impressionante. 
No entanto, até recentemente, os economistas e 
psicólogos consideravam-nos frequentemente como 
fenómenos separados, em vez de serem conduzidos 
por um mecanismo cognitivo comum.6

Uma forma de contabilizar conjuntamente estes 
padrões em diferentes domínios é a simples perceção 
de que as pessoas consideram ser cognitivamente 
difícil pensar em probabilidades e, portanto, 
prendem-se a uma decisão do padrão cognitivo 
intermédia.7 A ideia principal é que as pessoas partem 
mentalmente de uma decisão intermédia, algo que 
está longe dos extremos e que aparenta ser moderada. 

Figura S3.6.1 As pessoas têm uma tendência pronunciada para tomar decisões que parecem tratar 
implicitamente todas as probabilidades, até certo ponto de igual modo
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Fonte: Enke e Graeber 2019.
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Após deliberação, não se ajustam suficientemente 
na direção da decisão racional (a decisão que 
seria esperada sob um modelo de escolha racional 
padrão). Crucialmente, a ideia é que a magnitude 
do ajustamento para a decisão racional diminui 
a incerteza cognitiva. Assim, as pessoas que são 
demasiado cognitivamente incertas decidirão apenas 
com base na decisão do padrão cognitivo, enquanto as 
pessoas que não exibem qualquer incerteza cognitiva 
tomarão uma decisão racional. De acordo com esta 
hipótese, as decisões cognitivamente incertas são 
mais comprimidas para o centro.

O teste desta hipótese através de uma série de 
experiências e inquéritos que mediram a incerteza 
cognitiva das pessoas revelou que nos três domínios de 
decisão da figura S3.6.1, a essência dos resultados era a 
mesma: uma maior incerteza cognitiva está fortemente 
associada a uma maior compressão das decisões para o 
centro (figura S3.6.2).8 Intuitivamente, isto faz sentido: 
quando as pessoas não sabem como avaliar um ativo 
de risco, ou se não sabem como formar estimativas 
probabilísticas sobre variáveis como os retornos da 
bolsa de valores, ancoram-se numa decisão intermédia 
e depois apenas se afastam parcialmente da mesma. 
Como resultado, as pessoas com incerteza cognitiva 
sobrestimam a probabilidade de eventos improváveis 
e atribuem demasiado peso a probabilidades baixas 
quando enfrentados com decisões arriscadas. Da mesma 

forma, pessoas com incerteza cognitiva subestimam 
a probabilidade de eventos prováveis e atribuem 
demasiado peso a probabilidades baixas quando 
enfrentados com decisões arriscadas. No entanto, estes 
padrões não surgem porque as pessoas adquiriram erros 
específicos de domínio ou mesmo preferências – em vez 
disso, refletem uma heurística geral segundo a qual as 
pessoas têm dificuldade em pensar nas probabilidades 
e, por isso, tratam probabilidades diferentes até certo 
ponto de igual modo.

Decisões intemporais

Considere agora um conjunto de decisões totalmente 
diferente, em que as pessoas trocam dinheiro (ou 
outros bens) em diferentes momentos. Por exemplo, 
pode ser perguntado a um participante na experiência 
se prefere receber 90 dólares hoje ou 100 dólares 
daqui a um ano. Um grande volume de trabalho 
empírico documentou que as decisões intertemporais 
das pessoas são frequentemente caraterizadas por um 
tipo de efeito de compressão que é muito semelhante 
ao que se observa no caso das probabilidades.9

S3.6.3 ilustra este aspeto mostrando o quanto as 
pessoas normalmente valorizam um pagamento de 
100 dólares a ser recebido em diferentes pontos no 

Figura S3.6.2 Maior incerteza cognitiva está fortemente associada a uma maior compressão das decisões em 
direção ao centro
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Nota: O painel esquerdo ilustra a função de ponderação de probabilidade nas escolhas entre lotarias monetárias, e o painel direito mostra crenças 
relatadas em experiências de formação de crenças em laboratório.
Fonte: Enke e Graeber 2019.
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tempo. Por exemplo, o painel da esquerda mostra que, 
em média, as pessoas valorizam 100 dólares a nove 
meses tanto quanto 60 dólares hoje e que valorizam 
100 dólares a quatro anos tanto quanto 40 dólares 
hoje. O principal argumento é que as decisões das 
pessoas parecem tratar da mesma forma diferentes 
atrasos de tempo até certo ponto. Por exemplo, as 
pessoas parecem comportar-se como se quase não 
fizesse diferença se recebem 100 dólares em dois 
anos ou em três. Globalmente, isto conduz a um 
efeito de compressão, segundo o qual a avaliação das 
pessoas de um pagamento atrasado de 100 dólares é 
novamente comprimida para um valor intermédio de 
cerca de 50 dólares.

Modelos populares tais como o modelo de utilidade 
padrão com desconto esperado, ou modelos de 
enviesamento atual,10 não podem explicar estes 
padrões enigmáticos. Por exemplo, o efeito de 
compressão extrema em relação ao centro também 
ocorre quando as pessoas tomam decisões que 
envolvem compromissos entre duas datas futuras 
(painel direito da figura S3.6.3), de tal forma que o 
enviesamento atual não pode desempenhar um papel.

Uma hipótese é que estes padrões não refletem 
(apenas) o enviesamento atual ou outras preferências 
não padronizadas, mas que são novamente 
impulsionados pela complexidade e consequente 
incerteza cognitiva.11 A intuição é que quando as 

pessoas estão cognitivamente incertas sobre o valor 
exato de um pagamento de 100 dólares em três 
anos, elas ancoram-se novamente numa decisão do 
padrão cognitivo intermédia e depois ajustam-se 
a partir daí – mas de forma insuficiente. De acordo 
com esta hipótese, em relação à referência de um 
decisor racional, as pessoas com incerteza cognitiva 
parecerão menos pacientes em horizontes curtos 
(porque o padrão cognitivo intermédio “arrasta para 
baixo” a sua paciência), mas parecerão mais pacientes 
em horizontes longos.

As experiências que medem a incerteza cognitiva 
das pessoas ao tomar estes tipos de decisões 
intertemporais mostram que a incerteza cognitiva 
é fortemente preditiva do grau em que as decisões 
intertemporais das pessoas parecem tratar todos os 
atrasos temporais da mesma forma (figura S3.6.4).12 
Como resultado, as pessoas cognitivamente incertas 
exibem uma impaciência excessivamente elevada em 
horizontes curtos, tais como nos compromissos entre 
hoje e daqui a três meses. Contudo, em contraste com 
as contas convencionais baseadas em preferências de 
escolha intertemporal, tal impaciência não reflete em 
grande medida uma paciência genuinamente baixa, 
mas sim a incapacidade de as pessoas pensarem 
através do problema da decisão.

Figura S3.6.3 As decisões das pessoas sobre o valor parecem tratar diferentes atrasos de tempo até certo 
ponto de igual modo
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Nota: O painel esquerdo mostra o comportamento típico das pessoas em compromissos entre o presente e o futuro, e o painel direito mostra o 
comportamento típico das pessoas em compromissos entre dois pontos diferentes no futuro.
Fonte: Enke e Graeber 2021.
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Recapitulando: Aspetos comuns 
aos domínios de decisão

O tema comum que emerge da discussão anterior 
é que a incapacidade das pessoas para pensar face a 
problemas de decisão complicados é um elemento 
unificador que liga vários comportamentos. De 
que forma as pessoas atualizam as suas crenças à 
luz de novas informações, como escolhem entre 
diferentes ativos de risco e como negoceiam as 
diferentes recompensas temporais são, em princípio, 
três domínios diferentes da tomada de decisões 
económicas. De facto, os economistas conceberam 
modelos sofisticados para cada um destes domínios. 
No entanto, embora existam muitos benefícios em 
focar cada domínio de decisão isoladamente, fazê-
lo também obscurece por vezes importantes pontos 
comuns entre domínios. Em particular, vimos que 
muitas vezes as pessoas não sabem qual é a melhor 
decisão, que a incerteza cognitiva está fortemente 
ligada à tomada de decisões “intermédias” que 
fazem parecer que as pessoas tratam as diferentes 
probabilidades e atrasos temporais da mesma forma 
e que este mecanismo gera muitas das famosas 
regularidades empíricas que os economistas 

e psicólogos comportamentais acumularam 
ao longo dos anos. De acordo com a lógica da 
incerteza cognitiva, todas estas regularidades estão 
intimamente ligadas.

Potenciais implicações para os desafios societais

A principal conclusão dos estudos resumidos acima 
é que quando as pessoas são cognitivamente incertas 
– isto é, quando acham que é difícil pensar num 
problema de decisão – elas fixam-se num padrão 
cognitivo e depois não se ajustam suficientemente 
na direção da decisão racional. Em resultado disso, 
as decisões parecem ser tomadas como se as pessoas 
não reagissem às mudanças nas circunstâncias 
prevalecentes, tais como as probabilidades de 
diferentes eventos.

Em experiências a decisão padrão é consistente-
mente intermédia por natureza, o que poderia re-
fletir uma diversificação ingénua ou uma lógica de 
compromisso. No entanto, todas estas experiências 
de escolha envolvem contextos com os quais a maio-
ria das pessoas tem pouca ou nenhuma experiência. 
Isto levanta a questão do que constitui a decisão do 
padrão cognitivo das pessoas em situações com as 
quais têm experiência, como é normalmente o caso 
na realidade.

Uma conjetura plausível é que quando as pessoas 
estão cognitivamente incertas “na natureza”, ficam 
intuitivamente presas à sua decisão passada típica 
e depois ajustam-se a partir daí. Por exemplo, as 
pessoas que poupam sempre 100 dólares do seu 
salário podem continuar a fazê-lo mesmo quando a 
taxa de juro muda subitamente – só porque acham 
a decisão muito difícil de pensar e, portanto, ficam 
presas à sua decisão passada.13 Uma vez mais, este 
padrão de comportamento produziria uma reação 
passiva às alterações das condições ambientais.

Esta perspetiva proporciona uma nova lente 
através da qual o comportamento do público em 
geral relativamente aos desafios da sociedade 
pode ser compreendido. Por exemplo, pensar 
nas consequências das alterações climáticas para 
a própria vida é cognitivamente extremamente 
desafiante. Mesmo que tivéssemos a certeza de que 
as temperaturas irão aumentar 3 °C nos próximos 
30 anos, é muito difícil (mesmo para os peritos) 
pensar em como isso afetaria a estrutura das nossas 
economias e estilos de vida. Por outras palavras, 
é muito provavelmente verdade que as pessoas 
exibem uma incerteza cognitiva muito elevada 
quando pensam sobre quais as decisões pessoais que 
devem tomar face às alterações climáticas. Quais as 
competências que serão valorizadas daqui a 30 anos? 
Como deve ser o meu comportamento ideal face a 

Figura S3.6.4 A incerteza cognitiva é fortemente preditiva 
do grau em que as decisões intertemporais das pessoas 
parecem tratar todos os atrasos temporais da mesma 
forma
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Nota: Os pontos mostram o quanto os participantes valorizam um pagamen-
to em dinheiro ou um vale refeição de 100 dólares em diferentes momentos.
Fonte: Enke e Graeber 2021.
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estas alterações? Como e onde devo escolher viver 
idealmente, tendo em conta estes desenvolvimentos?

Mesmo na ausência de qualquer incerteza 
objetiva sobre a palavra física, estas questões são 
extremamente difíceis de processar cognitivamente. 
Esta dificuldade cognitiva pode induzir as pessoas 
a ficarem presas no incumprimento cognitivo de 
tomar as mesmas decisões que no passado, o que 
produz mecanicamente uma reação passiva às 
alterações das condições económicas e climáticas. 
Por exemplo, o investimento relativamente baixo 
na adaptação às alterações climáticas no passado 
pode servir como âncora cognitiva para determinar 
os investimentos atualmente. Se for verdade, isto 
sugere que a aparente reação passiva da população 
a novas condições económicas ou climáticas reflete 
em parte a dificuldade cognitiva de pensar através 
de tópicos complexos, em vez de preferências 

necessariamente egoístas ou limitadas. Esta conta 
é potencialmente valiosa porque adiciona uma nova 
perspetiva e prescrição política. Em vez de lamentar 
as preferências das pessoas ou mesmo tentar alterá-
las, os decisores políticos podem ter mais sucesso em 
induzir as pessoas a ajustar os seus comportamentos, 
ajudando-as a imaginar e a pensar num futuro com as 
alterações climáticas: como será a vida das pessoas, 
quais os tipos de empregos pelos quais irão competir, 
como se irão deslocar para o trabalho e o que é que os 
seus filhos irão aprender. Apenas quando as pessoas 
compreenderem as implicações das discussões 
políticas abstratas para as quais precisam de tomar 
decisões para se prepararem para o futuro – uma vez 
que as pessoas reduziram a sua incerteza cognitiva 
– poderão ser capazes de tomar as decisões que os 
decisores políticos e as organizações internacionais 
esperam.

NOTAS

1 Benjamin 2019.

2 Enke e Graeber 2019, 2021; Xiang e outros 2021.

3 Enke e Graeber 2019, 2021; Xiang e outros 2021.

4 Benjamin 2019; Fischhoff e Bruine De Bruin 1999; Kahneman e Tversky 
1979.

5 Ver Barberis (2013) para uma análise.

6 Por exemplo, a teoria das perspetivas de Kahneman e Tversky’s (1979) 
aplica-se apenas à forma como as pessoas traduzem crenças probabilís-
ticas em decisões; não aborda a forma como as pessoas formam crenças 
probabilísticas em primeiro lugar. De igual forma, os modelos económi-
cos e psicológicos formais de formação de crenças preveem por vezes 
que as crenças relatadas são excessivamente comprimidas para 50:50, 
mas não preveem que as decisões arriscadas das pessoas são funções 
comprimidas de crenças (ver Benjamin 2019 para uma análise).

7 Enke e Graeber 2019. A ideia de que as pessoas exibem ruído nas proba-
bilidades de processamento está presente em vários modelos teóricos, 
incluindo Erev, Wallsten e Budescu (1994), Khaw, Li e Woodford (2021) e 
Viscusi 1985, 1989.

8 Enke e Graeber 2019.

9 Ver, por exemplo, Cohen e outros (2020) para uma análise.

10 Laibson 1997.

11 Enke e Graeber 2021.

12 Enke e Graeber 2021.

13 Por exemplo, D’Acunto e outros (2021) documentam que as pessoas com 
menores capacidades cognitivas reagem menos a alterações nas taxas 
de juro do que as suas contrapartes de maior capacidade. Isto pode re-
fletir que as pessoas tomam uma decisão do padrão cognitivo de repetir 
o que fizeram no passado.
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DESTAQUE 3.7

A agência humana pode ajudar a restaurar a 
biodiversidade: o caso das transições florestais

Erle C. Ellis, University of Maryland, Baltimore County

As perdas de biodiversidade são cada vez mais 
reconhecidas como uma crise global que exige 
mudanças transformadoras nas sociedades humanas 
de modo a travar mais perdas e melhor conservar 
e restaurar a biodiversidade.1 Os habitats florestais 
sustentam geralmente mais espécies do que outros 
biomas terrestres, e as florestas tropicais húmidas 
estão entre os ecossistemas mais biodiversos da 
Terra.2 Como resultado, a conversão, degradação e 
fragmentação de florestas e outros habitats selvagens 
biodiversificados pela agricultura e outros usos 
intensivos do solo são atualmente a principal causa 
de perdas de biodiversidade em toda a biosfera 
terrestre.3

Durante mais de um século, a procura humana 
de alimentos, fibras e outros produtos de uso da 
terra aumentou para sustentar o crescimento de 
populações cada vez mais abastadas, bem como a sua 
escolha de dietas mais ricas, incluindo produtos de 
origem animal e outros produtos que exigem terra.4 
Para satisfazer estas exigências, o ordenamento do 
território para culturas e pastagens substituiu as 
florestas e outros habitats em mais de 35 por cento 
da superfície terrestre sem gelo.5 No entanto, apesar 
desta tendência alarmante a longo prazo, a área global 
de terras agrícolas não aumentou significativamente 
desde a década de 1990, mesmo quando a quantidade 
de alimentos produzidos per capita aumentou mais 
rapidamente do que a população durante mais de 
meio século.6

As perdas de biodiversidade continuam a 
ser uma preocupação grave já que a área global 
utilizada para culturas intensivas continua a crescer, 
tanto dentro das áreas agrícolas existentes como 
através da desflorestação, em especial nas regiões 
tropicais menos desenvolvidas, onde as perdas de 
biodiversidade resultantes da conversão da terra são 
mais significativas.7 No entanto, a desflorestação 
tropical parece estar a abrandar, e as florestas e 
outros habitats selvagens estão a regenerar-se 
nas regiões temperadas mais desenvolvidas do 
mundo, onde as terras agrícolas menos adequadas 
estão a ser abandonadas.8 Embora continue a ser 
improvável que a área florestal global em 2030 possa 
aumentar 3% em relação a 2015 para atingir a meta 
1.1 do Plano Estratégico da Organização das Nações 
Unidas para as Florestas, a perda líquida anual de 
florestas foi reduzida para cerca de 0,1% por ano 

desde os anos 90, como resultado da diminuição 
das taxas de desflorestação e do aumento das taxas 
de regeneração florestal.9 É evidente que algumas 
tendências florestais estão a ir na direção certa, em 
especial nas regiões mais desenvolvidas do mundo.

A regeneração das florestas em grande escala após 
o abandono das terras agrícolas foi identificada pela 
primeira vez como um padrão geral de recuperação 
florestal nas regiões desenvolvidas da Europa a partir 
dos finais do século XIX.10 Nas últimas décadas, as 
designadas transições florestais, definidas como 
mudanças regionais sustentadas de desflorestação 
líquida para reflorestação líquida, estão a ser cada 
vez mais observadas nas regiões temperadas e 
tropicais em todo o mundo.11 As primeiras transições 
florestais da Europa, dos Estados Unidos e de outros 
países foram inicialmente explicadas por uma via de 
desenvolvimento económico em que a urbanização 
e a industrialização conduziram à escassez de mão-
de-obra na agricultura, levando à intensificação da 
agricultura para aumentar a produção total utilizando 
as terras mais adequadas, permitindo maximizar 
os lucros e levando ao abandono de terras agrícolas 
menos produtivas, onde as florestas a seguir se 
regeneraram espontaneamente.12

Mais recentemente, as transições florestais 
“económicas” também foram explicadas, até certo 
ponto, através de “percursos de deslocamento do 
ordenamento do território”, nos quais as florestas 
recuperam numa região enquanto potencialmente 
se perdem noutra, quando a procura agrícola é 
externalizada através de cadeias de abastecimento 
globalizadas, frequentemente para regiões em 
desenvolvimento dos trópicos.13 Nos percursos 
de deslocamento do ordenamento do território, 
os benefícios da regeneração florestal para a 
biodiversidade podem ser invertidos muitas vezes, 
a menos que a região agrícola de destino tenha 
rendimentos muito elevados (e, portanto, menores 
necessidades de área líquida de terra), devido à maior 
biodiversidade da maioria das regiões tropicais e ao 
potencial de conversão do ordenamento do território 
através da desflorestação.14 Nas últimas décadas 
surgiram percursos adicionais para as transições 
florestais, incluindo programas de plantação de 
árvores apoiados por organizações estatais e não 
governamentais e através de políticas de ordenamento 
do território e percursos regulamentares de apoio à 
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conservação e restauração florestal para cumprir as 
metas internacionais de carbono e biodiversidade.15

Iniciativas globais de transparência da cadeia 
de abastecimento e certificação voluntária da 
produção sustentável estão a ajudar a reduzir as 
perdas de florestas tropicais produzidas através do 
deslocamento do ordenamento do território.16 Mas 
há ainda um longo percurso a percorrer.17 Embora as 
transições florestais sejam cada vez mais evidentes em 
todo o mundo, incluindo em muitas regiões tropicais 
em desenvolvimento,18 à escala global, as perdas de 
biodiversidade continuam a ser inevitáveis sempre 
que o ordenamento do território é simplesmente 
exportado para outras regiões,19 a menos que a sua 
produtividade seja substancialmente maior ou que a 
sua biodiversidade seja substancialmente menor.

As perspetivas finais de uma transição florestal 
global para travar as perdas de biodiversidade 

dependerão do grau em que as exigências de 
mercadorias possam ser satisfeitas através de 
práticas cada vez mais intensivas do ordenamento 
do território que reduzam a procura global de terra 
– a via clássica “económica” do desenvolvimento 
urbano e industrial – combinada com esforços para 
dar prioridade à conservação e restauração das 
regiões mais biodiversas da Terra.20 O ritmo deste 
desenvolvimento, incluindo a urbanização e a 
intensificação agrícola, e a governação das cadeias 
de abastecimento globais de mercadorias21 acabará 
por determinar não só o destino da biodiversidade 
remanescente da Terra, mas também o futuro das 
oportunidades humanas em matéria de alimentação, 
habitação, emprego, recreação e outras condições 
essenciais.

NOTAS

1 Díaz e outros 2019; IPBES 2019b; Pereira, Navarro e Martins 2012; WWF 
2020.

2 Barlow e outros 2018; FAO e PNUA 2020.

3 Díaz e outros 2019; IPBES 2019b; WWF 2020.

4 Alexander e outros 2015; Ellis 2019; Sanderson, Walston e Robinson 2018.

5 Ramankutty e outros 2018.

6 Ellis 2019; FAO 2017.

7 Barlow e outros 2018; Curtis e outros 2018; Ramankutty e outros 2018.

8 FAO e PNUA 2020; Keenan e outros 2015.

9 FAO e PNUA 2020.

10 Mather 1992; Rudel e outros 2020.

11 Ellis 2021; Meyfroidt e outros 2018; Rudel e outros 2020.

12 Meyfroidt e outros 2018; Rudel e outros 2020.

13 Meyfroidt e Lambin 2011; Meyfroidt e outros 2018; Rudel e outros 2020.

14 Schwarzmueller e Kastner 2022.

15 Meyfroidt e outros 2018; Rudel e outros 2020; Wolff e outros 2018.

16 Lambin e outros 2018.

17 Curtis e outros 2018.

18 Hosonuma e outros 2012.

19 Meyfroidt e Lambin 2011.

20 Curtis e outros 2018; Ferreira e outros 2018; Meyfroidt e Lambin 2011; 
Strassburg e outros 2020.

21 Chung e Liu 2022; Lambin e outros 2018; Pimm 2022.
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PARTE I I

A construir o nosso futuro num mundo em transformação



Além de causarem frustração e inquietação (capítulo 
2), as incertezas descritas no capítulo 1 também 
podem minar a capacidade de agir coletivamente. 
A incerteza tem diferentes manifestações. A nível 
individual, pode ser visto sob a forma de insegurança 
humana. Este capítulo mostra que as perceções 
de insegurança estão associadas à desconfiança e 
à polarização política – as pessoas que se sentem 
inseguras confiam menos nos outros e são mais 
propensas a posições politicamente extremas. 
Entretanto, as alterações aos nossos sistemas de 
informação estão a remodelar a forma como as 

pessoas formam crenças e como interagem umas 
com as outras. As mudanças sociais provocadas pela 
rápida evolução da tecnologia das comunicações 
digitais colocam pressões adicionais sobre a interação 
humana. Em conjunto, estas duas mudanças estão a 
comprometer a deliberação pública e a escolha social 
(capítulo 4). Mas a incerteza também pode abrir novas 
possibilidades de ação, uma vez que pode reestruturar 
o que é percebido como possível e necessário: isto é 
explorado no capítulo 5 e no capítulo 6, que fornece 
sugestões sobre o caminho a seguir.
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O paradoxo do nosso tempo é a paralisia: sabemos 
quais são os problemas, temos mais recursos do que 
nunca para os resolver, mas não estamos a agir.

Porquê? O que nos está a impedir?

Este capítulo aponta a polarização e como a 
incerteza e a insegurança podem exacerbá-la. 
A confiança está em baixo; o extremismo político 
está em alta. A hiperinformação está a fomentar a 
divisão. Os espaços de deliberação pública estão 
a diminuir quando são mais necessários.

CAPÍTULO 4

O que impede a nossa atuação conjunta?



As várias dimensões de um conjunto de incertezas sem 
precedentes – decorrentes do contexto Antropoceno, 
das transformações sociais e tecnológicas e da 
polarização política – testam as nossas instituições 
sociais, económicas e políticas, bem como os padrões 
de comportamento que moldam e são moldados 
por essas instituições. A ligação entre os dois, tal 
como é discutido no capítulo 3, é o resultado de 
procedimentos de escolha social, refletidos na forma 
como as sociedades elaboram respostas coletivas.

Porque é que se revelou tão difícil elaborar estas 
respostas coletivas, que exigem mudanças tanto no 
comportamento como nas instituições, apesar das 
provas evidentes de danos futuros para pessoas, 
sociedades e planeta? O capítulo 3 argumenta 
que as configurações atuais de comportamento e 
instituições não estão a responder eficazmente a 
um novo contexto de incerteza. Este desfasamento 
aumenta a importância dos processos de 
deliberação pública e de escolha social para 
moldar as mudanças comportamentais e 
institucionais necessárias num mundo incerto. 
Processos de escolha social que aproveitam os 
diversos objetivos, motivações, crenças e emoções 
das pessoas podem ser uma força motriz poderosa 
de mudança social.

No entanto, em muitos países, os processos 
de deliberação pública e de escolha social estão 
atualmente sob tensão no meio da intensificação 
da polarização política e da divisão.1 A polarização 
política pode ser entendida como “a medida em 
que os cidadãos se enraízam ideologicamente 
nos seus próprios valores e crenças políticas, 
aumentando assim a divisão com os cidadãos que 
possuem valores e crenças políticas diferentes”.2 
A polarização tende a fazer com que as pessoas 
se aproximem dos seus grupos internos e sejam 
relutantes em interagir, trocar e comunicar com os 
grupos externos. Polarização afetiva – tendência 
para ver os membros fora do grupo de forma 
negativa e os membros dentro do grupo de forma 
positiva3–antagoniza as pessoas que se encontram 
noutra linha de militância.4 Esta animosidade 
é acrescentada às outras formas de polarização 
temática e ideológica entre grupos há muito 
estudados pela sociologia e pela ciência política.5

Neste capítulo explora-se de que forma a 
polarização pode intensificar-se devido a duas 
circunstâncias que se encontram interligadas. Em 
primeiro lugar, a perturbação da vida das pessoas 
e as experiências de insegurança humana. Em 
segundo lugar, a enorme mudança económica, 
social e política impulsionada por um contexto 
de informação (digital) em rápida mudança. No 
presente capítulo também se discute o modo 
como a polarização política pode diminuir o 
espaço para ações imaginativas, eficazes e justas, 
necessárias nos dias de hoje, antes de sugerir como 

se pode quebrar a incerteza nas respostas coletivas, 
levando-nos de um modo reativo e confuso a 
um aproveitamento intencional da incerteza, na 
direção de  um futuro esperançoso.

Tempos incertos, sociedades divididas

As diversas dimensões de incerteza discutidas no 
capítulo 1 interagem e produzem novos choques e 
distorções. Mas a incerteza não recai apenas nos 
choques e distorções. Recai também sobre lacunas 
crescentes na nossa capacidade coletiva de perceber 
o mundo durante o processo de tomada de decisão 
tendente à ação. O progresso nas últimas décadas tem 
sido notável em muitos aspetos do desenvolvimento 
humano, particularmente nas conquistas em matéria 
de bem-estar, apesar das desigualdades marcadas 
(e em alguns casos crescentes) (ver capítulo 1).6 Mas 
apesar desses progressos generalizados, cerca de 
metade da população não vê progressos no seu nível 
de vida em relação ao dos seus pais. Cerca de 40 
por cento das pessoas com mais estudos do que os 
seus pais não percebem o progresso intergeracional, 
mostrando vividamente como as expetativas de 
padrões de vida futuros mais elevados estão a ser 
frustradas.7

A incerteza e a insegurança humanas 
aumentam simultaneamente a polarização

Quando a incerteza se traduz em vidas instáveis e 
insegurança humana, a polarização tende a aumentar. 
influenciando os processos de escolha social. Com 
base na análise do capítulo 3, a discussão que se 
segue destaca a importância de considerar as crenças, 
motivações e emoções como fatores que explicam 
a dificuldade das pessoas em agirem individual e 
coletivamente face à incerteza. Juntos, estes fatores 
moldam as questões que as pessoas consideram 
importantes, as atitudes e comportamentos das 
pessoas em relação aos outros, e ações que as próprias 
pessoas apoiam ou empreendem.8

“Quando a incerteza se traduz em 
vidas instáveis e insegurança humana, a 
polarização tende a aumentar, influenciando 
o processo de escolha social

Qual é a ligação entre tempos incertos e uma 
série de crenças que são importantes para a 
deliberação pública? Aqui utilizamos o Inquérito 
Mundial de Valores, cuja amostra representativa 
abrange cerca de 80% da população global, para 
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verificar de que forma as perceções de insegurança 
das pessoas parecem estar ligadas a crenças que 
agravam a polarização. A insegurança humana 
percebida é uma medida parcial da incerteza 
individual que reflete a forma como as liberdades 
fundamentais das pessoas (de carência, medo 
e indignidade) estão a ser afetadas atualmente 
(caixa 4.1). Primeiro mostramos de que forma a 
perceção de insegurança humana está ligada ao 
sentimento de agência e controlo das pessoas 
sobre as suas vidas e com a sua confiança nos 
outros. As provas aqui apresentadas sugerem 
que uma maior insegurança humana está ligada 
a uma menor agência e confiança individual. A 
seguir exploramos associações entre a perceção de 
insegurança humana e as preferências políticas das 
pessoas, mostrando que uma maior insegurança 
humana está ligada a pessoas com preferências 
políticas extremas. A combinação de insegurança 
elevada, menor confiança interpessoal e 
polarização elevada é mais prevalecente em países 
com baixo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) e entre as pessoas de menor rendimento.

Uma maior insegurança humana está ligada a 
uma menor agência e confiança individual

A insegurança humana pode restringir diretamente 
a agência humana. A insegurança humana elevada 
reduz a capacidade de as pessoas tomarem decisões 
autónomas por falta de recursos, por medo ou 
por discriminação social. Estes efeitos estendem-
se frequentemente à perceção global da agência 
para fazer escolhas sobre as suas próprias vidas: as 
pessoas com maior insegurança humana tendem a 
percecionar uma agência mais baixa (figura 4.1).9

A confiança de uns nos outros influencia as 
perspetivas de cooperação de um grupo. As pessoas 
tendem a confiar mais em quem lhe é próximo 
(como a família) do que em quem não conhecem 
ou com uma origem social diferente (como com 
nacionalidades ou religiões diferentes). Uma menor 
confiança em pessoas socialmente “distantes” 
influencia a discriminação social,10 entre outros 
resultados socioeconómicos.11 Este padrão tende a ser 
mais forte entre indivíduos com baixos rendimentos 
e com maior insegurança humana (figura 4.2).12 Por 
outras palavras, as pessoas com rendimentos elevados 
e segurança humana elevada têm mais confiança em 
pessoas de grupos socialmente mais distantes.

Enfrentar os desafios comuns atuais requer 
cooperação em contextos para lá daqueles em que 
a cooperação entre grupos tende a ser elevada – 
em particular, enfrentar os desafios planetários 
implica a colaboração não só entre governos, mas 
também através de outras instituições (capítulo 6). 
A confiança interpessoal (a confiança mais geral, em 

essencialmente qualquer ser humano) tem vindo a 
diminuir ao longo do tempo. Globalmente, menos de 
30 por cento das pessoas pensam que “a maioria das 
pessoas é de confiança”, o valor mais baixo alguma 
vez registado. Existe uma estreita associação entre a 
confiança interpessoal e a segurança humana.13

Uma maior insegurança humana está 
ligada ao extremismo político

Uma maior insegurança humana está também ligada ao 
extremismo político, entendido como atitudes e com-
portamentos que representam visões polarizadas ou a 
perseguição de um objetivo em detrimento de outros.14 
Captamos o primeiro aspeto utilizando preferências ao 
longo do espetro político esquerda-direita. As pessoas 
com maior insegurança humana tendem a ter uma pre-
ferência mais forte pelos extremos polarizados do es-
petro político: a proporção de pessoas com preferências 
políticas extremas é duas vezes maior entre as que se 

Caixa 4.1 O Índice de Valor Percebido de Insegurança 

Humana

Para acompanhar a insegurança humana, utilizamos o 
Índice de Valor Percebido de Insegurança Humana. Com 
base na onda 6 (2010-2014) e na onda 7 (2015-2022) do 
Inquérito Mundial de Valores1 e reflete principalmente 
um contexto pré-Covid-19. O índice é calculado para 77 
países e territórios, cobrindo cerca de 80% da população 
mundial. Combina 17 variáveis que abrangem conflitos 
violentos e insegurança socioeconómica, pessoal e a ní-
vel comunitário. Estas inseguranças refletem obstáculos 
à liberdade de querer, à liberdade de temer e à liberdade 
de dignidade.
• Para a insegurança de um conflito violento, o índice 

utiliza variáveis que refletem preocupações sobre 
uma guerra envolvendo o país de residência, uma 
guerra civil ou um ataque terrorista.

• Para a insegurança socioeconómica, o índice utiliza 
variáveis que representam preocupações explícitas 
(perder o emprego, não poder proporcionar uma 
educação às crianças) e privações de saúde reais, 
alimentação e segurança económica.

• Para a insegurança a nível pessoal e comunitário, o 
índice utiliza variáveis de exposição ao crime, mudan-
ça de hábitos devido a preocupações de segurança, 
perceção global de segurança do bairro e avaliação 
de riscos específicos (incluindo roubo, álcool e drogas 
nas ruas, abuso pela aplicação da lei e racismo).

Nota
1. Ver Haerpfer e outros (2022).
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com 
base em PNUD (2022b).
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sentem muito inseguras do que entre as que se sentem 
relativamente seguras (figura 4.3).15

Além disso, as pessoas com maior insegurança hu-
mana tendem a ter preferências por opiniões extremas 
sobre o papel do governo na economia (plena responsa-
bilidade do governo num extremo e plena responsabili-
dade individual no outro; figura 4.4).16

Trata-se de uma barreira à deliberação pública em 
tempos de incerteza: onde a insegurança é maior, uma 
maior polarização de opiniões sobre o papel do governo 

na economia pode levar a um ciclo vicioso que dificulta a 
procura de mecanismos de segurança social nas próprias 
sociedades que mais necessitam deles.17

Em que medida a incerteza afeta a polarização?

Estudos sobre a polarização apontam vários fatores 
que podem levar as pessoas a fortalecerem as suas 
crenças sobre os seus próprios grupos dentro e fora 

Figura 4.1 Uma maior insegurança está associada a uma menor agência pessoal
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Figura 4.2 A confiança decresce com a distância social mais acentuada nos rendimentos mais baixos e na maior 
insegurança
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do grupo. Eis as provas que consideramos sobre 
alguns dos fatores conhecidos que contribuem para a 
polarização:
• Os fatores comportamentais afetados por um 

contexto de incerteza podem intensificar a 
identificação das pessoas com os seus próprios 
grupos sociais. Além disso, as pessoas de um 
grupo também são geralmente propensas a formar 
crenças incorretas sobre pessoas de outros grupos, 
com implicações para as perspetivas de cooperação 
entre grupos.

• Fatores institucionais, em especial os associados a 
desigualdades e mudanças disruptivas nos nossos 
sistemas de informação.
As provas empíricas apresentadas acima sugerem 

que a incerteza individual (representada através da 
perceção da insegurança humana) está associada a um 
conjunto particular de crenças: agência diminuída, 

falta de confiança nos outros e crenças políticas mais 
extremas. A secção seguinte expande esta discussão 
a fatores de comportamento adicionais que podem 
contribuir para a polarização, bem como a condições 
institucionais que promovem a polarização.

Fatores comportamentais
Existem provas de uma ligação causal entre múltiplas 
manifestações de incerteza e polarização política.18 
Tem origem em diferentes disciplinas, as quais 
constatam a necessidade de os seres humanos 
reduzirem ou “resolverem” a incerteza.19 Por 
exemplo, a “necessidade de uma conclusão” ou 
o “desejo de uma resposta evidente sobre algum 
tema, qualquer resposta em oposição à confusão 
e ambiguidade…”20 aparece como uma motivação 
chave para o comportamento humano.

Figura 4.3 Uma maior insegurança está ligada ao extremismo político
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(2022).
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De acordo com a teoria da procura de significado, as 
pessoas precisam de valor e significado social.21 Esta 
necessidade é ativada pela privação (arraigada no 
fracasso, humilhação ou rejeição) ou pelo incentivo 
(a oportunidade de aumentar o seu significado), que 
estão ligados a manifestações de insegurança humana 
e incerteza em geral. Quando ativada, a procura de 
significado reforça as narrativas ideológicas que 
apoiam os valores do grupo ou cultura das pessoas 
que dão sentido às suas vidas. Como resultado, as 
pessoas podem ser atraídas para a afiliação com 
identidades sociais que se tornam um “antídoto” para 
a incerteza, identidades sociais que se afirmam como 
sendo diferentes – no limite, completamente opostas 
– de outras, o que pode levar à polarização.22

Uma outra forma de ajustamento pode ser 
através da identificação de grupos, como na teoria 
da identidade incerta: sentimentos de incerteza 
(particularmente relacionados com o eu) motivam 
as pessoas a identificarem-se com grupos sociais, a 
mudarem de grupo ou a reformarem grupos existentes 
para lidar com esses sentimentos.23 A autocerteza 
reforça a identificação de grupos, favorecendo grupos 
com maior distinção e liderança clara. Através deste 

processo, a autocerteza facilita a radicalização 
(autoidentificação com grupos mais extremos 
e identidades bem delimitadas), culminando 
potencialmente no apoio de líderes mais autoritários.24 
De uma forma geral, a análise experimental da 
atividade cerebral através da ressonância magnética 
indica que as pessoas com maior intolerância à 
incerteza têm mais probabilidades de mostrar uma 
maior sincronia neural com pares politicamente 
semelhantes e menos com adversários, alimentando 
a formação de crenças polarizadas.25

Estes mecanismos podem ser explorados por 
entidades e líderes políticos, visando indivíduos 
que lutam com elevada incerteza pessoal através de 
narrativas convincentes que são aceites mesmo que 
incluam a justificação de comportamentos extremos, 
tais como a violência política.26 O apelo das ideologias 
políticas extremas está frequentemente ligado ao 
sofrimento das pessoas, à simplicidade cognitiva 
(como uma perceção a preto e branco do mundo 
social), ao excesso de confiança no julgamento e à 
intolerância para com opiniões alternativas devido 
à perceção de superioridade moral.27 As elites são 
frequentemente incentivadas politicamente a 

Figura 4.4 A insegurança está associada à polarização das preferências sobre a responsabilidade governamental 
versus responsabilidade individual
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fomentar a polarização, com campanhas negativas 
diretas, discurso rude e cáustico contra adversários 
políticos28 ou a potenciar divisões sobre questões 
sociais litigiosas, como a imigração e a etnia em 
alguns contextos.29 A polarização das elites resulta 
numa maior polarização afetiva no eleitorado – 
quando as posições das elites são polarizadas, as 
pessoas exprimem um sentimento mais negativo 
em relação aos partidos opostos30 e tornam-se mais 
tolerantes a comportamentos antidemocráticos.31

“ A confluência de uma incerteza 
acrescida com uma elevada desigualdade 
parece muitas vezes favorecer o apoio 
a líderes autoritários, que têm menos 
probabilidades de fomentar a cooperação 
intragrupos e intergrupos

O estilo de liderança apoiado em tempos incertos 
também pode favorecer o apoio a líderes autoritários. 
A antropologia e a psicologia social identificaram 
duas vias através das quais os líderes emergem.32 Uma 
delas é a aquisição de prestígio, respeito e admiração 
e ser reconhecido como possuidor de competências, 
conquistas ou conhecimentos superiores. A outra 
é tornando-se dominante, assertivo, controlador, 
decisivo e confiante, muitas vezes coagindo ou 
induzindo o medo. Em contextos de incerteza 
económica, os líderes dominantes parecem 
frequentemente ter maior apelo do que os líderes 
de prestígio.33 Sendo que uma maior desigualdade 
económica também atrai e muitas vezes favorece 
o apoio aos líderes orientados para o domínio A 
desigualdade proporciona igualmente incentivos para 
que os líderes persigam os seus interesses próprios em 
detrimento dos interesses dos grupos que lideram.34 
A confluência de uma incerteza acrescida com 
uma elevada desigualdade parece assim favorecer 
frequentemente o apoio a líderes autoritários, que 
são menos suscetíveis de fomentar a cooperação 
intragrupos e intergrupos.

A polarização tem a ver com um grupo que forma 
crenças negativas sobre outros grupos, sendo 
as pessoas geralmente propensas a formar tais 
crenças de uma forma incorreta. Existem muitas 
provas que mostram que as perceções das pessoas 
sobre os outros são geralmente tendenciosas.35 
As pessoas podem julgar incorretamente o que 
outros indivíduos da sociedade pensam, sentem e 
fazem.36 Não só a perceção incorreta dos outros é 
generalizada, como também tende a ser assimétrica: 
muito mais pessoas acreditam que as outras pessoas 
se enquadram num lado da verdade do que no 
outro.37 Mais especificamente, as pessoas têm mais 
tendência a julgar incorretamente os outros quando 
consideram essas pessoas como estando fora dos 

seus próprios grupos sociais, do que aqueles que lhes 
estão mais próximos. As perceções imprecisas sobre 
os grupos externos são generalizadas, com provas 
nesse sentido sobre pontos de desacordo localizados 
em 26 países.38

De facto, a perceção das pessoas de que outros 
ocupam posições mais extremas do que elas 
próprias contribui para a polarização. Verificou-
se que a perceção das pessoas de que as pessoas 
de partidos opostos ocupam posições extremas 
está mais fortemente associada à animosidade em 
relação aos membros de fora do partido do que 
às diferenças reais nas preferências políticas.39 As 
pessoas que se identificam com um grupo específico 
subestimam a medida em que concordam com 
as opiniões dos opositores de outros grupos.40 As 
pessoas também tendem a interpretar mal a forma 
como os outros as veem. Estas perceções estão 
exclusivamente associadas à hostilidade, à agressão 
e, em alguns contextos, à vontade de violar as normas 
democráticas.41

O que poderá explicar as tendências das pessoas 
para interpretarem incorretamente os outros? Uma 
possibilidade é a estereotipagem, onde as pessoas 
tendem a adotar modelos mentais demasiado 
genéricos de membros exteriores ao grupo. Outra é 
o raciocínio motivado: as pessoas são tendenciosas 
a interpretar a informação de formas que afirmem 
as suas crenças. Assim, os fatores afetivos podem 
estar a contribuir para uma má perceção (e não o 
contrário - as perceções incorretas podem levar 
as pessoas a ter atitudes negativas em relação aos 
outros).42

Fatores institucionais
O atual aumento da polarização acompanha o 
progresso noutras dimensões do bem-estar humano 
– maior prosperidade económica, adoção de novas 
tecnologias e melhorias na saúde, educação e 
igualdade de género – e apesar do reforço formal 
das instituições socioeconómicas (caixa 4.2). A 
polarização crescente  apesar dos sinais evidentes 
de progresso (aquilo a que muitas vezes se chama 
“desenvolvimento) pode nem sempre dar às pessoas 
o que se espera.

A polarização dentro do grupo ou fora do grupo 
pode ser enquadrada no contexto do potencial 
desfasamento discutido no capítulo 3. Uma 
transformação rápida com novas dimensões de 
incerteza pode abalar normas e valores que estão 
mal adaptados às realidades atuais. Isto despoleta 
os defensores de novas respostas, arriscando uma 
polarização entre os defensores da mudança e os 
que rejeitam a mudança ou são alienados por ela.43 A 
coesão intragrupo pode aumentar quando as pessoas 
são confrontadas com ameaças, mas muitas vezes 
à custa da cooperação intergrupo. Por exemplo, 
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após conflitos violentos, a confiança e a cooperação 
aumentam dentro dos grupos, mas não entre eles.44 
A guerra também parece fomentar a religiosidade, 
outra forma de afiliação com um grupo social com 

base em crenças partilhadas.45 As pessoas procuram 
reduzir a ambivalência na sua perceção dos outros, 
criando limites claros entre “nós” e “eles”.46 A 
restrição47 das normas sociais e a sua aplicação 

Caixa 4.2 Progresso e polarização no Índice de Paz Positiva global

O Índice de Paz Positiva mede a paz positiva de 163 países, abrangendo 99,6 por cento da população mundial. A paz 
positiva é definida como as atitudes, instituições e estruturas que criam e sustentam sociedades pacíficas. Baseia-se 
em mais de 45.700 séries de dados, índices e variáveis de inquéritos comportamentais em conjunto com o pensa-
mento atual sobre os fatores de conflito violento, resiliência e tranquilidade. O índice abrange oito pilares, utilizando 
três indicadores para cada um. Os pilares são:
• Governo funcional.
• Distribuição equitativa de recursos.
• Livre circulação da informação.
• Boas relações com os vizinhos.
• Capital humano elevado.
• Aceitação dos direitos dos outros.
• Baixo nível de corrupção.
• Ambiente empresarial sólido.

Os 24 indicadores enquadram-se em três 
domínios:
• Atitudes, que medem perspetivas, tensões ou 

perceções sociais.
• Instituições, que estão associadas ao funciona-

mento das organizações formais e informais que 
gerem e influenciam o sistema socioeconómico.

• Estruturas, que estão embutidas no quadro da 
sociedade, como a pobreza e a igualdade, ou 
são o resultado de uma atividade agregada, 
como o PIB.

Os seis indicadores no domínio das atitudes são 
as elites facciosas, queixas de grupo, qualidade 
da informação, exclusão por condição socioeco-
nómica, hostilidade para com os estrangeiros e a 
liberdade de imprensa. Estes indicadores foram 
utilizados como substitutos de atitudes sociais - ou 
seja, a forma como indivíduos e grupos percebem e 
interagem dentro da sua sociedade.
• Deteriorações nas atitudes são mudanças nas 

perceções sociais e padrões de interação entre 
indivíduos e grupos que produzem uma maior desarmonia social, mais violência ou medo da mesma, instabilida-
de política mais profunda ou ineficiências económicas mais perturbadoras.

• As melhorias nas atitudes são mudanças nas perceções sociais e padrões de interação entre indivíduos e gru-
pos que conduzem a uma maior coesão social, menos violência, mais cooperação política, maior transparência 
institucional e eficiência económica.

Utilizando este quadro de classificação, os dados sugerem uma divergência acentuada nos padrões de desen-
volvimento ao longo dos últimos 10 anos (figura 1 da caixa). A média global do domínio das estruturas sugere um 
progresso ininterrupto, uma vez que os indicadores de desempenho económico agregado, desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico, e indicadores empresariais têm melhorado continuamente desde 2009. Pelo contrário, as médias 
globais do domínio das atitudes deterioraram-se acentuadamente - um indicador de polarização. O domínio das 
instituições também se deteriorou, embora modestamente.

Este é o paradoxo do progresso económico e empresarial face à crescente polarização social. Apesar das melho-
rias no desempenho económico agregado, do avanço tecnológico e das oportunidades de negócio, as sociedades 
parecem ter-se tornado menos harmoniosas, e as preferências políticas parecem ter-se tornado mais facciosas e 
intolerantes.

Fonte: Pinto e outros 2022.

Figura 1 da caixa Melhorias no Índice de Paz Positiva 
durante a última década foram impulsionadas pelo 
progresso no domínio das estruturas e não no domínio 
das atitudes
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ou sanção reforçada são também uma resposta 
coletiva para fazer face às ameaças e incertezas48–
talvez uma adaptação cultural evoluída para lidar 
coletivamente com a incerteza.49 Mas podem 
ocorrer desfasamentos quando algumas sociedades 
reforçam excessivamente as normas face a ameaças 
tangíveis percebidas e as são menos exigentes face a 
ameaças reais50

As dificuldades económicas e a desigualdade 
de rendimentos podem ocorrer paralelamente 
às tendências de polarização.51 Crenças e 
comportamentos que dão prioridade à filiação 
em grupo podem emergir como mecanismos de 
resposta em tempos de volatilidade económica e 
desigualdade crescente, levando possivelmente 
à polarização do grupo.52 Isto adquire diferentes 
manifestações em diferentes contextos geográficos, 
mas um grande número de pessoas em todo o 
mundo já está a sentir as distorções associadas 
às implicações do comércio, da tecnologia ou de 
ambos. Em quase todos os países de rendimento 
elevado e médio superior, os rendimentos salariais 
dos trabalhadores estão a diminuir como parte do 
PIB.53 As perspetivas melhorarão para algumas 
pessoas – as pessoas com capacidades reforçadas 
para aproveitarem as oportunidades do século XXI.54 
Mas outros grupos não se sentirão tão seguros – os 
que veem os seus meios de subsistência ou estatuto 
social ameaçados. Em tempos de dificuldade ou 
em locais onde as distorções causam dificuldades 
económicas, a polarização intensifica-se e o apoio 
pode aumentar para os líderes que rejeitam o 
pluralismo, incluindo os hostis aos estrangeiros e 
migrantes.55

As desigualdades e perceções de desigualdade56 
podem minar a promessa básica de igualdade 
política fundamental.57 Argumenta-se que estamos 
a assistir à secessão da vida política58 dos que se 
encontram no topo, isolados e desligados através 
do seu privilégio, e dos que se encontram na base, 
descontentes e marginalizados na sua agência 
e voz. Estas desigualdades – especialmente as 
desigualdades de rendimento e de riqueza – têm um 
impacto no compromisso político,59 que se traduz 
frequentemente numa baixa participação política 
entre os mais desfavorecidos.60 As instituições têm 
lutado para salvaguardar a integridade dos rituais 
de escolha através dos quais as sociedades podem 
desenhar o seu destino coletiva e iterativamente 
e determinar as posições políticas vencedoras e 
perdedoras sem minar os sistemas formais e sem 
que o desacordo se transforme em desrespeito dos 
outros e das instituições.61 Nas últimas décadas, 
as desigualdades têm sido acompanhadas por um 
nacionalismo crescente e por políticas baseadas 
na identidade em muitos países Existe uma 
variação substancial entre países na forma como as 
desigualdades baseadas na classe interagem com 

outras clivagens sociais, levando a padrões diversos 
nas clivagens políticas; a forma como as instituições 
políticas gerem estas clivagens também influencia a 
dinâmica entre grupos (destaque 4.1).

“Desigualdades e perceções de desigualdade 
podem minar a promessa básica de 
igualdade política fundamental

O aumento das desigualdades e o agravamento 
das perspetivas para muitos trabalhadores em 
todo o mundo estão ligados ao aumento global do 
poder do mercado de algumas empresas: como a 
estruturação das novas tecnologias numa lógica 
assente na premissa de que “o vencedor fica 
com tudo” a par com a desobediência a políticas 
antimonopólio, permite que algumas empresas 
prosperem com lucros elevados, enquanto as 
quotas mais baixas de rendimento revertem a 
favor dos trabalhadores.62 O aumento do poder 
de mercado pode levar a uma concorrência 
monopolista, aumentando os lucros da empresa e 
mantendo os salários dos trabalhadores baixos.63 
As empresas que foram capazes de inovar em novas 
plataformas de informação são agora gigantes da 
tecnologia. Estas empresas “superestrelas”, com 
uma elevada capacidade de inovação e lucros 
muito elevados, viram o seu poder de mercado 
aumentar. As suas margens de lucro (a diferença 
entre preços de venda e custos de produção) são 
elevadas, contribuindo para o declínio da parcela 
de rendimento da mão-de-obra.64

A hiperinformação está a potenciar a 
divisão social e a polarização

Como argumentado no capítulo 3, podemos estar 
a confrontar-nos com um desfasamento entre 
o comportamento e as instituições que existem 
atualmente e as que são necessárias para navegar 
através de um novo contexto de incertezas 
multidimensionais.65 Além disso, o mundo enfrenta 
outro desfasamento entre a disponibilidade da 
informação (sobre as ações, interações e perceções 
das pessoas, capturada através de múltiplas 
plataformas e meios de comunicação social) e a 
nossa capacidade de a aproveitar eficazmente em 
processos de escolha social.66 As mudanças na 
forma como produzimos e partilhamos informação 
fazem parte de uma mudança social e cultural 
mais ampla. A ubiquidade das tecnologias de 
informação e comunicação significa hoje um mundo 
substancialmente diferente do de apenas algumas 
décadas atrás. Os avanços tecnológicos estão a 
alterar dramaticamente a forma como as pessoas 
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formam as suas crenças e valores e como estes são 
transmitidos através de ligações e redes sociais. 
As pessoas que interagem umas com as outras em 
redes digitais estão a envolver-se em novas práticas 
culturais.67 Podem surgir novos grupos e redes 
sociais online que são amplamente distribuídos e 
descentralizados, envolvendo apenas indivíduos 
vagamente ligados. Como se discute nesta secção, 
as mudanças sociais geradas pelo ecossistema de 
informação (digital) em rápida evolução estão a 
introduzir novas vulnerabilidades nos processos de 
deliberação pública, mesmo quando apoiam a ação 
coletiva de outras formas.

Os avanços na tecnologia digital 
estão a perturbar o tecido social

Em muitos aspetos, as redes sociais digitais podem 
apoiar processos de deliberação pública. O fluxo 
livre de informação é fundamental para os processos 
democráticos. Informações precisas permitem às 
pessoas desenvolver preferências políticas bem 
informadas, responsabilizar os detentores do 
poder e participar de forma significativa no debate 
democrático. A informação é uma parte importante 
de qualquer estratégia para enfrentar os desafios 
complexos com os quais nos deparamos. Por 
exemplo, a informação sobre a extensão e escala das 
alterações climáticas é importante para estimular 
ações destinadas a minimizar as pressões induzidas 
pelo homem no planeta. As tecnologias de partilha 
de informação, tais como os meios de comunicação 
social, desempenham um papel importante no apoio 
à ação coletiva. As redes sociais digitais proporcionam 
novas formas para os grupos interagirem, 
encontrarem terreno comum e até de se organizarem 
em movimentos. Existem vários exemplos de meios 
digitais que apoiam a ação coletiva, desde o protesto 
contra a violência racial ou étnica, à defesa dos 
direitos dos trabalhadores e dos direitos dos grupos 
diversificados de género e dos povos indígenas. A 
tecnologia das comunicações promete um meio 
para que grupos marginalizados, minoritários ou 
ameaçados se organizem e promovam a mudança.

No entanto, os recentes avanços na tecnologia 
das comunicações digitais também têm perturbado 
o nosso tecido social e respetivas interações, mais 
do que os avanços nas comunicações no passado 
(caixa 4.3). Existem pelo menos quatro mudanças 
fundamentais nos nossos sistemas sociais em 
resultado dos avanços rápidos nas tecnologias de 
informação e comunicação.68 Alteraram drasticamente 
a estabilidade e funcionalidade das redes sociais.
• Alterações na escala. As redes sociais expandiram-

se maciçamente em escala, para quase 7,8 mil 
milhões de pessoas.69 O elevado número de 
pessoas envolvidas complica a tomada de decisões, 

a cooperação e a coordenação.70 Os mecanismos 
de cooperação ou coordenação podem estar 
dependentes da escala, podendo ser necessárias 
novas instituições para cumprir estas funções 
à medida que as redes sociais crescem.71 As 
alterações de escala podem minar a cooperação e 
impedir o consenso.72

“ As redes sociais digitais proporcionam novas 
formas de interação, de encontrar pontos 
comuns e até de se organizarem em movimentos, 
mas os recentes avanços na tecnologia das 
comunicações digitais também têm perturbado 
as nossas redes sociais humanas, mais do que 
os avanços nas comunicações no passado

• Alterações na estrutura. A estrutura das redes 
sociais humanas mudou. Uma combinação de 
grande parte da população e tecnologia, que liga 
grupos de outra forma díspares e que permite 
estruturas de rede que antes não eram possíveis. 
Antes, os humanos tinham ligações sociais com, no 
máximo, algumas centenas de outras pessoas, as 
plataformas de meios de comunicação online ligam 
agora redes muito maiores de pessoas umas às 
outras, tal como as fontes de meios de comunicação 
tradicionais. Os aspetos positivos destas redes 
incluem a maior possibilidade de colaboração 
além fronteiras, a difusão de ideias científicas e a 
expansão das redes daqueles que de outra forma 
poderiam estar isolados. No entanto, algumas 
caraterísticas destas redes, tais como longos laços 
e desigualdade de influência, podem facilitar os 
danos.73 Por exemplo, estas redes podem fomentar 
câmaras de eco e difundir informação enganosa ou 
imprecisa.

• Fidelidade da informação. As novas tecnologias 
de comunicação permitem que a informação 
seja transmitida sem alteração ou interferência 
através de vários graus de separação.74 Isto facilita a 
difusão rápida a larga escala de informações falsas 
e enganosas. Os rápidos fluxos de informação 
podem sobrecarregar os processos cognitivos e 
levar a decisões menos precisas.75 Uma vez que a 
informação é mais barata de produzir e distribuir, 
a informação de baixa qualidade pode espalhar-se 
mais facilmente.

• Tomada de decisão algorítmica. Os algoritmos são 
amplamente utilizados para filtrar, curar e exibir 
informação online. Quando concebidos para 
partilhar informação com base nas preferências e 
padrões de utilização dos utilizadores, funcionam 
como ciclos de retorno e conduzem a novas 
exposições de conteúdo que se tornam mais 
extremas com o tempo.76 Dada a tendência das 
pessoas para procurar ambientes sociais amigáveis, 
o feedback algorítmico pode limitar a informação e 
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as redes a que os utilizadores estão expostos: para 
que possam induzir enviesamentos na realidade 
percebida e contribuir para a polarização.77 Os 
algoritmos que as plataformas de meios de 
comunicação online utilizam são tipicamente 
exclusivos, e há uma transparência limitada na 
forma como as decisões algorítmicas de fluxos de 
informação podem estar a alterar o comportamento 
coletivo humano.78

Alterações perturbadoras nos sistemas 
de informação podem comprometer 
a deliberação pública

As alterações descritas acima estão a alterar os 
processos de deliberação pública. Mais informação 

e redes maiores não são inequivocamente 
empoderadoras. Além dos fluxos de informação 
benigna ou socialmente benéfica, a informação não 
fiável e não verificada também pode ser transmitida 
com facilidade através das redes sociais atuais. 
Uma área de preocupação é a proliferação da 
desinformação79 Os espaços online tornaram-se focos 
de desinformação politicamente motivados, com 
efeitos negativos nas dinâmicas e processos sociais, 
tais como eleições80 e tratamento das minorias81 
Embora a desinformação em si não seja um fenómeno 
novo, os meios de comunicação online aumentaram 
o alcance, a influência e o impacto da informação 
imprecisa.82 A desinformação pode emergir de uma 
série de atores, incluindo governos, grupos e bots 
concebidos para convencer as pessoas de que são 
utilizadores autênticos.83 A difusão de informações 
falsas pode ser especialmente prejudicial em tempos 

Caixa 4.3 Avanços nas comunicações digitais arriscam desestabilizar as sociedades

A nossa espécie tem gozado de uma existência relativamente estável há mais de 100.000 anos. Os seres humanos 
viveram e espalharam-se em grupos de caçadores-recoletores com escassas ligações, na ordem das dezenas ou 
poucas centenas. A nossa biologia naquela época não era fundamentalmente diferente do que é atualmente, exi-
bindo caraterísticas culturais ricas como a utilização de recursos, laços sociais, língua, conflitos intergrupais, arte e 
partilha de conhecimento.

A estabilidade da nossa espécie, por quase todas as medidas, mudou drasticamente com a primeira revolução 
agrícola há 12.000 anos. O cultivo de culturas e a criação de animais levaram muitos grupos de caçadores-recoleto-
res a abandonar um estilo de vida móvel para formar colónias. A distribuição organizada do trabalho permitiu a coe-
xistência de grupos maiores numa determinada área geográfica. A conversão de terras para uso agrícola forneceu 
nutrição para apoiar o rápido crescimento populacional. Outros avanços tecnológicos alteraram fundamentalmente 
a forma como a maioria dos seres humanos interage. A escrita, por exemplo, abriu o potencial para realizar registos, 
economias, leis codificadas e captura de riqueza. A prensa de impressão permitiu uma distribuição de informação 
em grande escala por aqueles capazes de suportar os custos iniciais de produção.

A Revolução Industrial permitiu-nos extrair e converter recursos naturais a um ritmo dramaticamente mais rápido. 
A fotografia, o rádio, o telefone, o trânsito motorizado e a televisão fomentaram a comunicação através de vastos 
espaços a alta velocidade. Estes avanços fizeram com que as gerações seguintes tivessem cada vez menos se-
melhança com as gerações anteriores. Embora a tecnologia nos tenha trazido muitas coisas, a estabilidade não se 
encontra entre elas.

As discussões sobre a tecnologia das comunicações digitais, dos meios de comunicação social e motores de bus-
ca à inteligência artificial e à moeda criptográfica, ocorrem frequentemente neste contexto. Estudiosos, tecnólogos, 
políticos e leigos argumentam frequentemente que a Internet é simplesmente a imprensa gráfica da nossa geração. 
Os danos são vistos como meras dores de crescimento e uma dor muito longe do existencial. A nossa existência 
contínua é apresentada como prova de uma mão invisível de comportamento coletivo que nos guiará para o futuro 
tal como nos trouxe até aqui.

No entanto, há razões para acreditar que as tecnologias de comunicação digital são atualmente quantitativamente 
e qualitativamente distintas dos avanços do passado. As decisões de engenharia que remodelam a nossa sociedade 
podem agora ser implementadas instantaneamente e sem supervisão para milhares de milhões de utilizadores, 
ultrapassando dramaticamente os prazos históricos de adoção e criando novos desafios para uma regulamentação 
baseada em provas. Diferenciando ainda mais os avanços atuais dos do passado, a tecnologia de comunicação mo-
derna alavanca vastos conjuntos de dados e algoritmos complexos para acoplar os sistemas sociais aos tecnológicos.

Mais importante, os avanços tecnológicos do passado não produziram dinâmicas sociais estáveis, particularmente 
nas nossas interações com o mundo natural. A tecnologia das comunicações digitais, embora nascente, tem mais 
potencial do que qualquer avanço passado para alterar as dinâmicas sociais. Dado o estado precário do nosso mun-
do natural e as desigualdades globais, as perturbações que provocam mais instabilidade são ameaças existenciais 
para muitos.

Fonte: Bak-Coleman 2022.
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de crise, como ficou claramente demonstrado durante 
a pandemia da Covid-19. Em muitas partes do 
mundo, ondas de informação não fiável precederam 
aumentos nas infeções por Covid-19.84

“As redes sociais podem levar as pessoas 
a perceberem que as divisões políticas são 
mais extremas, a polarizarem-se de forma 
mais eficiente, a ficarem encerradas nas suas 
próprias opiniões e a terem um discurso 
hostil ou negativo sobre os outros a ser 
recompensado ou reforçado através de um 
maior envolvimento nas redes sociais

A cognição humana pode facilitar a propagação e 
a influência da desinformação. Em contraste com os 
modelos de escolha racional, as pessoas recorrem 
rotineiramente a atalhos mentais para contornar 
algumas das informações que encontram quando 
tomam decisões (ver capítulo 3).85 A heurística 
permite às pessoas reduzir a complexidade destes 
julgamentos a uma escala mais controlável. É 
em conjunção com as tendências cognitivas e 
comportamentais das pessoas que as tecnologias de 
comunicação avançadas atuais podem pressionar a 
forma como as sociedades processam a informação 
e formam crenças. Por exemplo, o facto de as 
mensagens falsas se espalharem mais rapidamente 
do que as notícias verdadeiras online tem sido 
atribuído ao facto de ser mais provável que os 
seres humanos espalhem informações falsas do 
que os resultados serem um artefacto de escolhas 
algorítmicas.86 As pessoas tendem a virar-se para 
informações que reforçam as suas crenças existentes 
- uma manifestação de enviesamento confirmatório. 
A “aversão” de pontos de vista opostos também é um 
motivo poderoso.87

A tomada de decisões algorítmicas e as reações 
em espaços online podem influenciar o fluxo de 
informação de formas imprevisíveis, e muitas 
vezes opacas. Algumas caraterísticas de conceção 
de plataformas de meios de comunicação online 
podem facilitar a polarização. Os algoritmos de 
recomendação podem moldar a forma como a 
informação se espalha nas redes sociais, encorajando 
as pessoas a votar contra os seus interesses.88 A 
pesquisa da equipa de aprendizagem automática, 
ética, transparência e responsabilização do Twitter 
indicou que os seus algoritmos de recomendação 
de conteúdo parecem amplificar os políticos de 
direita na maioria dos países inquiridos.89 Embora 
não conseguissem identificar a razão pela qual o 
algoritmo exibiu este comportamento, é concebível 
que tal comportamento algorítmico inesperado possa 
afetar os resultados democráticos de formas que os 
observadores externos não podem avaliar.

As interações nas redes sociais podem aumentar 
as perceções da diferença.90 A exposição seletiva a 
conteúdos comportamentais semelhantes aumenta 
a polarização reforçando as atitudes existentes.91 
Existem provas de triagem política nas redes sociais: 
as pessoas ajustam os seus laços sociais online para 
evitar as notícias de fontes não preferenciais, levando 
à homogeneização das redes online.92 Além disso, 
o discurso negativo externo ao grupo pode obter 
reforços positivos através de um maior envolvimento 
nas redes sociais em comparação com a linguagem no 
interior do grupo.93

Dito de uma forma mais simples, as redes sociais 
podem levar as pessoas a perceberem que as divisões 
políticas são mais extremas, a polarizarem-se de 
forma mais eficiente, a ficarem encerradas nas suas 
próprias opiniões e a terem um discurso hostil ou 
negativo sobre os outros a ser recompensado ou 
reforçado através de um maior envolvimento nas 
redes sociais Embora as redes sociais não sejam 
certamente responsáveis por toda a polarização, 
têm proporcionado um espaço para novas táticas e 
caminhos para a desinformação e polarização.94

Em tempos incertos a polarização 
prejudica o debate público

Como a análise mostra, a incerteza cria um 
terreno fértil para a polarização política, com 
consequências preocupantes para a deliberação 
pública, precisamente quando as sociedades têm de 
se reunir para enfrentar as ameaças emergentes. A 
polarização é muito mais do que simples diferenças 
nas preferências ou crenças. Afinal de contas, as 
diferenças entre grupos de pessoas não precisam de 
impedir a nossa capacidade de trabalhar em conjunto 
e gerar uma política sólida. Algumas diferenças 
entre as pessoas são frequentemente benéficas.95 E 
a posse de muitos interesses, identidades e ligações 
sociais diferentes pode limitar a fragmentação social. 
Mesmo quando as pessoas discordam por motivos 
ideológicos ou questões políticas, é menos provável 
que experimentem o isolamento político em virtude 
da diversidade das interações sociais e identidades 
sobrepostas.96 Quando as pessoas partilham 
crenças entre grupos, o espaço para uma interação e 
deliberação saudável aumenta.

Em vez de uma questão de preferências ou 
crenças diferentes, a polarização documentada 
em muitas sociedades atuais é mais perniciosa: “a 
multiplicidade normal de diferenças na sociedade 
alinha-se cada vez mais ao longo de uma única 
dimensão, as diferenças transversais reforçam-se, 
e as pessoas percebem e descrevem cada vez mais 
a política e a sociedade em termos de 'nós' versus 
'eles'.”97 Por outras palavras, a polarização tem a ver 
com o aprofundamento das divisões sociais entre 
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grupos, onde as relações intergrupais se tornam 
hostis e desarmoniosas, a desconfiança entre 
grupos intensifica-se, os grupos opostos tendem 
para posições mais extremas e as possibilidades de 
cooperação diminuem.

Em muitos cenários, a polarização está a 
alastrar para espaços que de outra forma seriam 
de coexistência, tais como famílias e bairros.98 
Quando as redes sociais se tornam segregadas, 
os grupos têm informação limitada sobre as 
preferências dos outros, diminuindo os impulsos 
para a cooperação e coordenação. Em vez de 
quaisquer diferenças sobre valores, trata-se da 
quebra na comunicação entre grupos que impede 
a deliberação pública.99 Chegar a um consenso 
sobre questões leva mais tempo quando os grupos 
opostos são homogeneizados, e a deliberação 
dentro de grupos homogéneos tende a levar as 
pessoas a adotarem posições mais extremas do 
que de outra forma o fariam por si próprios.100 A 
polarização contribui para o descontentamento 
com os sistemas democráticos. Numa sociedade 
polarizada, um grupo (“nós”) pode ver as ações de 
outros grupos opostos (“eles”) como impedindo 
os seus esforços para moldar a política dentro dos 
sistemas democráticos.

“A polarização severa pode tornar as pessoas 
cegas ao facto de existirem estratégias 
onde todos os lados podem ganhar

Frustração com processos democráticos pode 
ser o resultado, especialmente onde os impulsos 
de colaboração já se encontram enfraquecidos 
por processos de homogeneização de grupos.101 
As próprias instituições democráticas podem 
ter dificuldade em acomodar as prioridades de 
grupos profundamente polarizados, resultando em 
impasses e desinteresse do público102 A polarização 
dentro do grupo ou fora do grupo pode tornar-se um 
fator impulsionador no apoio a líderes autoritários,103 
colocando assim os processos democráticos 
sob pressão.104 Tendo em conta a ascensão dos 
partidos radicais e populistas, os académicos 
têm demonstrado que o declínio da confiança 
nas instituições está associado à diminuição do 
apoio aos partidos tradicionais.105 A tolerância 
das pessoas a ações antidemocráticas aumenta, 
criando condições para o declínio democrático 
ou mesmo para a sua inversão. Existem provas de 
desgaste de atitudes em relação à democracia e à 
deliberação pacífica em países com IDH elevado 
associado à insegurança humana (destaque para 
4.2).106 Na política nacional, a polarização beneficia 
os líderes que evitam a negociação e o compromisso 
e prejudicam de forma duradoura as normas que 

sustentam a democracia, tais como a tolerância para 
com opiniões divergentes.107

O aumento da polarização política está a ocorrer 
no contexto de um desinteresse a longo prazo e 
global com as práticas democráticas.108 A abordagem 
Varieties of Democracy faz um esforço para capturar 
este processo e argumenta que tem havido uma 
deterioração dos componentes fundamentais da 
democracia (figura 4.5). A liberdade de expressão 
está a diminuir em cerca de 35 países, mais do 
triplo do número de países onde está a aumentar. 
De igual modo, a deliberação está em declínio em 
mais de quatro vezes o número de países onde está 
a melhorar. As eleições justas, o Estado de direito 
e a liberdade de associação estão também em 
declínio em mais países do que aqueles onde estão 
a melhorar.

Uma polarização severa pode tornar as pessoas 
cegas ao facto de que existem estratégias onde 
todos os lados podem ganhar. Em vez disso, 
podem acabar por se comportar como se a vida 
fosse um jogo de soma zero. Esta dinâmica pode 
ser autoperpetuante: “quanto menos eles [pessoas] 
empreendem ações coletivas conjuntas, mais as 
suas perceções da diferença, e mais provável é que 
percebam os seus interesses como sendo de soma 
zero.”109 As dinâmicas de polarização afetam não só 
o que as pessoas sentem sobre os outros que pensam 
de forma diferente, mas também a forma como as 
pessoas agem. Por exemplo, nos Estados Unidos 
da América, o distanciamento social, a utilização 
de máscaras, a vacinação e as crenças sobre o risco 
durante a pandemia da Covid-19 correlacionam-se 
com divisões partidárias.110 A polarização também 
dificulta a cooperação internacional. Por exemplo, 
a polarização partidária tem consequências 
negativas para os compromissos nacionais em 
matéria de acordos ambientais internacionais.111 
Arriscamo-nos a perder alguns dos benefícios de 
viver em sociedades plurais – uma diversidade de 
conhecimentos e ideias, bem como uma tomada de 
decisões que responda ao maior número possível de 
pessoas e grupos.112

Preocupantemente, a polarização é difícil de 
inverter quando envolve um mecanismo de reações 
positivo. Quando a reação positiva aumenta (por 
exemplo, partidos políticos que adotam posições 
mais extremas), a polarização pode ascender a um 
ponto de inflexão, após o qual se torna um processo 
autoperpetuante e de fuga.113 E, uma vez instalada, 
a polarização é difícil de inverter, mesmo face a 
choques externos.114

A discussão neste capítulo explica de que forma a 
polarização pode emergir e persistir num contexto 
de incerteza e como o apelo dos líderes autoritários 
pode aumentar. Mas estes resultados não são 
mecânicos e pré-determinados. Uma maior incerteza 
não tem de conduzir a uma polarização. Existem 
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múltiplos exemplos na história em que a incerteza foi 
enfrentada através de uma ampla colaboração. Face 
à incerteza, as pessoas podem recorrer a valores que 
vão além do pensamento estratégico sobre a procura 
do interesse próprio. Se houver confiança, esse valor 
pode ser a solidariedade.

As provas experimentais indicam que a incerteza 
pode afetar a moralidade dos indivíduos. Os 
participantes em experiências pareciam menos 
propensos a mentir e mais propensos a partilhar 
recursos face à incerteza, reduzindo a margem para 
comportamentos puramente estratégicos de interesse 
próprio.115 Mais importante, o poder de raciocínio e 
deliberação pública não é diminuído em tempos de 
incerteza, particularmente quando se considera a 
noção ampla das capacidades, enfatizando a agência 
e as liberdades.

Quebrar o controlo da insegurança 
sobre a ação coletiva

A polarização política associada à insegurança 
humana, e a inadequação das nossas instituições 
em tempos de mudança estão a impedir uma ação 
conjunta mais decisiva para enfrentar desafios 

comuns. Apesar de progressos claros em muitas 
frentes, a insegurança humana está a colocar as 
pessoas sob stress e a afastá-las. A insegurança 
humana está associada a uma menor confiança 
interpessoal e tendências para o extremismo político.

Entretanto, as rápidas mudanças nos sistemas de 
informação são uma fonte de instabilidade adicional 
nos nossos sistemas sociais. Muitos dos desafios 
da sustentação de sistemas de informação que 
apoiam a deliberação democrática não são novos. 
Afinal, a disseminação de informação enganosa, 
censura e outros obstáculos ao debate democrático 
já existia muito antes do advento das tecnologias de 
comunicação digital. A diferença atualmente é que 
os nossos sistemas de informação operam agora a 
uma escala tão vasta que representam um desafio 
sistémico à deliberação pública, precisamente 
quando a nossa capacidade de agir em conjunto 
para lidar com desafios societais de grande escala é 
tão importante.

O progresso do desenvolvimento – com conquistas 
em diferentes dimensões do desenvolvimento 
humano – foi acompanhado por instituições que 
estruturaram as interações humanas116 e tornou 
possível esse mesmo progresso. Mas, tal como se 
argumenta no capítulo 3, podemos estar a atingir 

Figura 4.5 Há dez anos, havia mais países onde os elementos críticos para a governação democrática estavam 
a melhorar em vez de decrescer; atualmente, a situação está invertida
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um ponto de desfasamento entre as instituições e as 
configurações sociais que até agora têm promovido 
o progresso e as necessárias para enfrentar novos 
desafios, exemplificados pelo complexo de incerteza.117 
Os dois processos que atualmente contribuem para 
a polarização podem refletir este desfasamento 
das instituições, respondendo inadequadamente 
à inquietação e insegurança das pessoas e a um 
contexto de informação (digital) em rápida mudança. 
Como quebrar o ciclo vicioso da polarização 
crescente, o espaço reduzido para a colaboração, as 
várias dimensões das incertezas? A promoção do 
desenvolvimento humano (em termos de bem-estar 
e agência, conquistas e liberdades) continua a ser a 
base para moldar as mudanças comportamentais e 
institucionais necessárias para navegar tempos de 
incerteza. A expansão das capacidades proporciona 
uma forma de aumentar a diversidade de vozes 
envolvidas na deliberação pública para este fim, na 
medida em que os processos de deliberação permitem 
que todas as crenças e motivações das pessoas sejam 
escrutinadas e fundamentadas.

“A polarização impede a deliberação pública, 
agindo assim contra a cooperação necessária para 
enfrentar incertezas novas e multidimensionais

A polarização impede a deliberação pública, agindo 
assim contra a cooperação necessária para enfrentar 
incertezas novas e multidimensionais Existem dois 
elementos essenciais que estão profundamente 
interligados para acabar com o domínio da incerteza 
sobre a ação coletiva.

Em primeiro lugar, combater a inquietação das 
pessoas e a insegurança humana. Crescer em 
tempos de incerteza requer segurança humana, 
ultrapassando o desfasamento entre aspiração e 
conquistas.118 A nossa capacidade de implementar 
as muitas transformações necessárias atualmente 
– locais, nacionais e globais – depende da nossa 
capacidade de chegar a acordo sobre o que é 
necessário fazer, de criar um amplo apoio social e 
depois implementar mudanças políticas criativas em 
contexto de incerteza. É essencial abordar os fatores 
básicos de perturbação e insegurança na vida das 
pessoas.

É necessário atualizar as estratégias existentes 
para a segurança humana. Um conceito alargado 
de segurança humana para o Antropoceno combina 

estratégias de proteção, capacitação e solidariedade 
(onde a solidariedade reconhece a interdependência 
entre as pessoas e entre as pessoas e o planeta).119 
Esta agenda depende de várias ações, e existem 
alguns exemplos práticos, tais como o reforço 
dos sistemas de proteção social com capacidades 
adaptativas incorporadas. Uma proteção social 
robusta não só permite às pessoas resistirem 
melhor a choques, mas também ajuda a sustentar 
o bem-estar das pessoas e uma ampla participação 
na tomada de decisões. Por outras palavras, os 
sistemas de proteção social eficazes podem apoiar a 
agência. Para abordar diretamente a propagação da 
polarização, as políticas que procuram contrariar o 
ciclo de reações entre a desigualdade e a polarização 
são também cruciais.120

Em segundo lugar, orientar a expansão das redes 
sociais para fazer avançar o desenvolvimento 
humano. É imperativo reconhecer que o mundo 
digital ocupa um papel central nas nossas interações 
sociais e estabelecer princípios e normas para orientar 
a sua expansão, de modo a favorecer o florescimento 
humano e uma deliberação coletiva equitativa e 
eficaz. Uma abordagem de não envolvimento não 
é suficiente – são escassos os indícios que sugerem 
que um ecossistema de informação organizado 
para interesses privados limitados (incluindo o 
aumento do envolvimento, vendas de anúncios ou 
lucros a curto prazo) possa evoluir organicamente 
para um espaço de deliberação coletiva livre, 
aberta e informada.121 Princípios de conservação, 
comparáveis à gestão de ecossistemas complexos, 
têm relevância para o reforço dos nossos sistemas de 
informação.122 Neste quadro podem ser consideradas 
três etapas:
• Aumentar a transparência sobre a forma como as 

empresas optam por ordenar, filtrar e apresentar 
informação aos utilizadores.

• Melhorar o acesso e a equidade no aproveitamento 
das tecnologias de informação e comunicação.

• Melhorar a nossa compreensão mais ampla de 
como as novas tecnologias estão a moldar o 
discurso e a deliberação pública.123

Como detalhado no capítulo seguinte, estão a 
surgir novas oportunidades de transformação num 
contexto de rápidas mudanças tecnológicas e da 
recente crise da Covid-19. O capítulo 6 sugere um 
caminho a seguir, com um quadro de ação em tempos 
de incerteza.
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No nosso livro, Political Cleavages and Social 
Inequalities,1 investigamos onde e como surgem as 
divisões de classe e como estas interagem com outros 
conflitos sociais (étnicos, regionais, geracionais, 
de género e afins). Em que contextos é que vemos 
a desigualdade tornar-se politicamente relevante 
e porquê? O que determina a força das divisões 
baseadas na identidade, e como é que estes conflitos 
interagem com a estrutura das desigualdades 
sociais? Com base num conjunto único de inquéritos 
realizados entre 1948 e 2020, em 50 países dos 
cinco continentes, o nosso volume lança uma nova 
luz sobre estas questões e fornece uma nova fonte 
de dados para investigar os comportamentos de voto 
numa perspetiva histórica e global: a World Political 
Cleavages and Inequality Database (http://wpid.
world).

Entre as muitas conclusões do livro, três factos 
interessantes emergem da análise deste novo 
conjunto de dados.

A intensidade das divisões de classe varia 
muito nas democracias contemporâneas

Documentamos uma dissociação gradual de duas 
medidas complementares de classe social em 
muitas democracias europeias e norte-americanas: 
rendimento e educação. No início das décadas pós 
Segunda Guerra Mundial, os sistemas partidários 
destas democracias eram baseados na classe: os 
partidos social-democratas e filiados representavam 
tanto os eleitores de baixa educação como os de baixa 
renda, enquanto os partidos conservadores e filiados 
representavam tanto os eleitores de alta educação 
como os de alta renda (figura S4.1.1). Estes sistemas 
partidários evoluíram gradualmente para o que 
podemos chamar sistemas partidários multi-elite: 
os partidos social-democratas e filiados tornaram-se 
os partidos de elites de elevado nível de educação, 
enquanto os partidos conservadores e filiados 
continuam a ser os partidos de elites de elevado 
rendimento.

Em contraste com a dissociação gradual entre 
rendimento e educação que encontramos em muitas 
democracias europeias e norte-americanas, noutras 
regiões existem grandes variações na configuração e 
intensidade das divisões de classe. Estas variações podem 
muitas vezes ser explicadas pela importância relativa de 
outras dimensões do conflito político. A interação entre 
classes, regionais, étnicas, religiosas, geracionais, de 
género e outras formas de divisões desempenha assim um 
papel fundamental na determinação das formas através 
das quais as desigualdades se encontram politicamente 
representadas nas democracias em todo o mundo.

A diversidade étnica não é sinónimo de conflito étnico

Outra grande descoberta da nossa perspetiva global 
sobre as clivagens políticas é que os conflitos étnicos 
e religiosos variam muito entre países e ao longo do 
tempo. Em particular, os países mais diversificados não 
são necessariamente aqueles onde os conflitos étnicos 
ou religiosos são mais intensos. Em vez disso, as va-
riedades de estruturas de clivagem política podem ser 
contabilizadas em parte pela história, tais como a capa-
cidade dos movimentos de libertação nacional de reunir 
eleitores de diferentes origens. Têm também uma im-
portante componente socioeconómica: nas democracias 
em que os grupos etno-religiosos tendem a agrupar-se 
entre regiões e diferem marcadamente nos seus padrões 
de vida, os partidos políticos também tendem a refletir 
em maior medida as filiações étnicas.

As políticas de identidade assumem 
diferentes formas

As grandes variações nas divisões de classe e 
socioculturais nas democracias contemporâneas 
apontam para um padrão mais geral. As clivagens 
políticas podem assumir múltiplas formas, dependendo 
da natureza dos conflitos sociais subjacentes e da 
capacidade dos partidos políticos de encarnar estes 
conflitos na arena democrática.

DESTAQUE 4.1

Desigualdade e a estrutura dos conflitos políticos nas 
democracias: uma perspetiva global e histórica

Amory Gethin  (Escola de Economia de Paris–École des hautes études en sciences sociales e Laboratório Mundial 
da Desigualdade), Clara Martínez-Toledano (Imperial College London e Laboratório Mundial da Desigualdade), 
Thomas Piketty (Escola de Economia de Paris –École des hautes études en sciences sociales e Laboratório 
Mundial da Desigualdade)
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Nas democracias europeias e norte-americanas, por 
exemplo, o aumento dos conflitos sobre a imigração 
e o ambiente juntaram-se ao declínio das divisões 
de classe e dos partidos tradicionais de esquerda, 
talvez porque são vistos como incapazes de propor 
plataformas redistributivas convincentes. Também 
coincidiu com um declínio na afluência às urnas entre 
os eleitores de baixos rendimentos e com baixo nível 

de instrução, apontando para uma insatisfação mais 
geral entre estes eleitores com o funcionamento da 
democracia. No entanto, a mudança para uma política 
de identidade observada em muitas democracias 
atuais em dia não é nem inevitável nem generalizada. 
Em vários países fora da Europa e da América do 
Norte, a dimensão de classe dos conflitos políticos 
tem-se intensificado nas últimas décadas.

Figura S4.1.1 O surgimento dos sistemas partidários multi elite na Austrália, na Europa e na América do Norte
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Nota: Na década de 1960, tanto os eleitores com formação superior como aqueles com rendimentos mais elevados estavam menos propensos a 
votar em partidos de esquerda (democráticos, trabalhistas, social-democratas, socialistas, verdes) do que os eleitores com menor nível de instrução 
e com baixos rendimentos em mais de 10 pontos percentuais. O voto na esquerda começou gradualmente a ser associado aos eleitores com for-
mação superior, dando origem a um sistema partidário multi elite. Os dados são médias de cinco anos para Austrália, Canadá, Dinamarca, França, 
Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Controlo de estimativas do rendimento, educação, idade, 
género, religião, frequência da igreja, localização rural ou urbana, região, raça, etnia, situação profissional e estado civil (nos países-anos em relação 
aos quais os dados estão disponíveis).
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados da Base de Dados World Political Cleavages and Inequality (http://wpid.world).

NOTA

1 Gethin, Martínez-Toledano e Piketty 2021.
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DESTAQUE 4.2

Apoio à democracia sob tensão: Resultados de países com 
um Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado

As instituições democráticas constituem meios para 
honrar as escolhas coletivas. A incerteza pode afetar 
este papel, através da polarização, que, por sua vez, pode 
afetar a confiança nas instituições democráticas. De 
uma forma geral, o apoio à democracia é elevado a nível 
global. No entanto, a percentagem de pessoas que con-
sidera a democracia muito importante é sensível às per-
ceções da insegurança humana, em particular nos países 
com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito 
elevado e entre grupos de elevados rendimentos (figu-
ra S4.2.1, painel da esquerda). Além disso, a justificação 
das pessoas para a violência como ferramenta política 
também parece estar altamente interligada com a inse-
gurança humana, em particular entre os segmentos de 

rendimentos elevados (figura S4.2.1, painel da direita).1 
Entre os grupos de elevados rendimentos, uma pessoa 
insegura tem duas vezes mais probabilidades de justi-
ficar a violência ou não considerar a democracia muito 
importante do que uma pessoa segura. Estes resulta-
dos indicam uma dinâmica potencialmente desestabi-
lizadora de atitudes negativas em relação à cooperação 
no topo. Esta tendência deve constituir um motivo de 
apreensão, tendo em conta que as pessoas afetadas por 
um elevado nível de insegurança representam mais 
de 40 por cento da população em países com um IDH 
muito elevado (mesmo antes da pandemia de Covid-19).

Por que razão as pessoas nos países com um IDH 
mais elevado são mais sensíveis à insegurança humana 

Figura S4.2.1 O apoio à democracia cai com a insegurança nos grupos mais ricos
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(medida por atitudes e perceções)?2 As pessoas próxi-
mas do topo do IDH beneficiam normalmente de maior 
segurança humana do que aquelas que vivem em con-
textos de IDH mais baixos. Também devido ao facto de 
as pessoas próximas do topo do IDH conhecerem uma 
maior segurança humana, é provável que se sintam “no 
direito” a ela e, portanto, percecionem a insegurança 
como uma perda. Esta pode ser uma razão pela qual as 
pessoas em países com um IDH mais elevado se sentem 
mais angustiadas devido à insegurança humana.3

O sentimento de incerteza entre as categorias de IDH 
também pode ser afetado pelo desfasamento entre as 
expetativas e a realidade: as pessoas que sofrem com 
a insegurança em países com um IDH muito elevado e 
em países de elevado rendimento estão mais expostas 

ao desfasamento cognitivo entre o desenvolvimento e 
a insegurança: o rendimento, um indicador de valor e 
sucesso que muitas vezes orienta o comportamento e 
os incentivos das pessoas, não pode, nestes casos extre-
mos, proteger contra ameaças, como se poderia esperar. 
Atendendo a que os mecanismos de segurança baseados 
no mercado e as políticas regulares baseadas no Estado 
têm dificuldades em apresentar resultados satisfatórios, 
as abordagens autoritárias podem tornar-se atrativas, 
consistente com a discussão anterior sobre o apelo dos 
líderes do tipo dominante.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

NOTAS

1 Todas as diferenças entre as pessoas que sentem uma insegurança hu-
mana muito elevada e as pessoas que sentem uma insegurança humana 
baixa são estatisticamente significativas ao nível de 1 por cento.

2 O índice de perceção de insegurança é criado usando uma agregação 
linear de ameaças à insegurança e não pode explicar o seu impacto 
subjetivo nas pessoas. Ver PNUD (2022b).

3 A maior sensibilidade dos grupos mais ricos à insegurança humana é 
consistente com a existência de efeitos de dotação (Thaler 1980)– as 
pessoas que vivem num contexto de segurança humana elevada (tanto 
numa base objetiva como subjetiva) tenderão a valorizar mais os benefí-
cios de um ambiente de segurança humana elevada – e com aversão à 
perda (Tversky e Kahneman 1991, p. 1047)– “As perdas (resultados abaixo 
do status de referência) são maiores do que os ganhos correspondentes 
(resultados acima do status de referência).” Em consonância com a ideia 
de que a teoria da aversão à perda pode ser sensível ao contexto (Gal e 
Rucker 2018), o texto aprofunda mais o significado da perda num contex-
to de um país com um IDH muito elevado.
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PARTE I I  – A CONSTRUIR O NOSSO FUTURO NUM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Progredir no 
desenvolvimento 

humano em 
tempos incertos

CAPÍTULO

5
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A incerteza não precisa de ser algo paralisante. 
Na verdade, apresenta oportunidades para testar 
as limitações do pensamento convencional e para 
perseguir futuros reimaginados. 

Como se apresentam hoje estas oportunidades? 
Quão grandes são?

Conforme se argumenta neste capítulo: enormes. 

Entre as muitas consequências da pandemia 
de Covid-19, uma delas foi o aguçar da nossa 
imaginação, desde as vacinas revolucionárias às 
intervenções fiscais e monetárias sem precedentes. 
Tecnologias em rápida evolução, como a inteligência 
artificial e a biologia sintética, e de fronteira, como 
a fusão nuclear, podem iniciar uma nova era de 
prosperidade para as pessoas e para o planeta. 
As oportunidades abundam. Cabe-nos a nós orientá-
las para o desenvolvimento humano.

CAPÍTULO 5

Progredir no desenvolvimento humano em tempos incertos



A incerteza não tem necessariamente de conduzir 
a resultados negativos. Um contexto de incerteza e 
mudança pode também alterar a referência para o que 
é possível ou desejável, abrindo novas oportunidades 
para expandir o desenvolvimento humano nos 
quatro aspetos das capacidades salientadas no 
capítulo 3: realizações de bem-estar (tipicamente 
o foco dominante das avaliações do progresso e 
das políticas), liberdades associadas ao bem-estar, 
liberdades associadas à agência e realizações de 
agência.

As mudanças transformadoras surgem no contexto 
das incertezas discutidas na Parte I. Algumas das 
implicações associadas às alterações climáticas são 
assustadoras, como ficou salientado nas avaliações 
mais recentes do Painel Intergovernamental sobre 
as Alterações Climáticas.1 No entanto a capacidade 
de resposta das sociedades não é predeterminada. 
Um modelo recente de comportamento humano 
que analisou as interações entre sistemas sociais, 
políticos, económicos, técnicos e climáticos concluiu 
que as interações à escala individual, comunitária, 
nacional e global poderiam conduzir a uma ação 
de mitigação substancial.2 De facto, a realidade do 
Antropoceno é a de que a agência humana sinaliza a 
esperança de gerir conscientemente os ecossistemas 
planetários de uma forma que alivie as pressões 
planetárias.3

Este capítulo chama a atenção para o potencial 
de expansão do desenvolvimento humano em 
tempos incertos. Argumenta que tal expansão pode 
ser aproveitada em parte precisamente porque os 
tempos incertos oferecem um contexto no qual 
os indivíduos e a sociedade veem alterações mais 
fundamentais como possíveis ou necessárias. 
A incerteza, por si só, pode ser uma fonte de 
conhecimento a ser mobilizada para agir de forma 
diferente,4 algo que incentiva os indivíduos e as 
sociedades a adotarem mudanças fundamentais 
nas escolhas,5 que leva as pessoas a agir de acordo 
com novos códigos morais6 e que pode aumentar 
a cooperação quando assume maior relevância 
a reflexão no futuro.7 Foi inclusive sugerido que 
a maior fonte de legitimidade política pode ter 
de evoluir para lá da legitimidade processual 
(obedecendo a procedimentos que articulem 
as aspirações e preferências das pessoas com as 
decisões políticas) e a legitimidade substantiva 
(proporcionando resultados importantes para as 
pessoas). Pode também provir da legitimidade 
promissória (justificando decisões e persuadindo 
outros a agir com base em alegações sobre o que o 
futuro reserva).8 Com a democracia, a incerteza 
anuncia a liberdade de escolha. Institucionalizando 
uma configuração iterativa e envolvendo vencedores 
e vencidos, a incerteza sobre os resultados políticos 
mantém muitas possibilidades diferentes em aberto, 
apoiando assim o pluralismo e a participação.9 A 

incerteza pode, assim, ajudar a aproveitar a energia 
e o desejo das pessoas pela mudança.

A incerteza obriga-nos a fazer escolhas, entre 
manter caminhos conhecidos e explorar novos, 
entre ceder à paralisia e polarização ou enfrentá-
las de frente.10 Tanto os cenários mais pessimistas 
como os mais otimistas podem parecer plausíveis, 
mas os caminhos estão abertos e serão moldados 
por escolhas. Várias narrativas estão a ser discutidas 
e debatidas sobre o que o futuro reserva,11 e esta 
diversidade pode ser mobilizada para permitir que 
as pessoas cooperem.12 Quando o modo antigo de 
fazer as coisas parece já não funcionar e os caminhos 
de desenvolvimento parecem menos óbvios do que 
no passado, as oportunidades para repensar ideias e 
práticas abrem-se.13 A incerteza pode constituir um 
terreno fértil para a experimentação, a inovação e a 
transformação intencional.14 Por outras palavras, é 
possível abraçar a incerteza e não ficar paralisado por 
ela.15 Podemos fazer muito atualmente para garantir 
que o ser humano prospere e floresça, mesmo em 
tempos de crise e turbulência.

“É possível abraçar a incerteza e não 
ficar paralisado por ela. Podemos fazer 
muito atualmente para garantir que o 
ser humano prospere e floresça, mesmo 
em tempos de crise e turbulência

Este capítulo considera algumas dessas 
possibilidades. Explora o exemplo oferecido pelos 
avanços tecnológicos, argumentando que o contexto 
de incerteza oferece um espaço para orientar o 
progresso tecnológico de formas que façam progredir 
o desenvolvimento humano. Mostra também que os 
tempos de crise podem alterar o horizonte daquilo que 
é possível fazer. Mesmo entre falhas significativas, a 
pandemia de Covid-19 mudou os nossos pontos de 
referência para o que podemos alcançar em muitos 
aspetos da vida. Estes são exemplos das novas 
possibilidades no mundo incerto de hoje.

Novas possibilidades oferecidas 
pela inovação tecnológica

Os avanços tecnológicos têm estado na origem de 
importantes desenvolvimentos e na prosperidade 
da vida humana. Têm sido o motor do crescimento 
económico, alimentando a Revolução Industrial, 
construindo cidades e permitindo a circulação de 
pessoas e bens. A imprensa e a fotografia expandiram 
o conhecimento humano. As tecnologias de 
comunicação ligaram pessoas a grandes distâncias, 
permitiram uma rápida divulgação da informação 
e expandiram as nossas ligações sociais em redes 
de grande escala. Inúmeras inovações no campo da 
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saúde, desde a anestesia às vacinas, permitiram-nos 
viver vidas mais longas e mais saudáveis.

No entanto, a inovação tecnológica não é uma 
atividade autónoma, nem tem vida própria: a 
tecnologia somos nós. As nossas escolhas sociais, 
económicas e políticas sobre para onde a inovação 
pode ser direcionada, para que prioridades e para 
servir que pessoas, determinam a forma como a 
tecnologia muda e a forma como as inovações fazem 
progredir o desenvolvimento humano. Consideremos 
o caso pertinente da vacinação durante a pandemia 
de Covid-19. Os avanços na ciência e no fabrico 
permitiram que múltiplas vacinas altamente eficazes 
contra a Covid-19 fossem desenvolvidas em tempo 
recorde, num feito notável da ciência moderna. No 
entanto, no contexto de uma incapacidade global 
de partilhar vacinas de forma equitativa, surgiram 
grandes disparidades: até junho de 2022, menos de 
15 por cento das pessoas nos países com um baixo 
rendimento receberam um protocolo completo de 
vacinas contra a Covid-19, em comparação com quase 
75 por das pessoas nos países de elevado rendimento.16 
O acesso desigual a vacinas que salvam vidas teve um 
impacto trágico em termos de vidas humanas e do 
bem-estar.

“As nossas escolhas sociais, económicas e 
políticas sobre para onde a inovação pode ser 
direcionada, para que prioridades e para servir 
que pessoas, determinam a forma como a 
tecnologia muda e a forma como as inovações 
fazem progredir o desenvolvimento humano

Esta disparidade chocante no acesso à vacinação 
reflete, em parte, padrões na difusão de inovações 
tecnológicas. A percentagem da população que 
beneficia quando uma nova tecnologia é introduzida 
é pequena. Então, tipicamente, a percentagem 
cresce lentamente no início, em seguida aumenta 
muito rapidamente após um limiar ser alcançado e, 
em seguida, abranda à medida que a percentagem 
da população com acesso se aproxima dos 100 por 
cento, no que é bem conhecido, nos estudos de 
difusão tecnológica, como uma curva S. Dependendo 
da inovação em questão, muitas vezes as pessoas que 
dispõem de maiores rendimentos, de maior poder 
e estatuto social beneficiam primeiro dos avanços 
tecnológicos. Este padrão está bem documentado, 
em particular, no domínio das inovações ao nível 
da saúde,17 em parte, porque os utilizadores iniciais 
beneficiam de um melhor acesso à informação.18 
Verificou-se que as disparidades nos resultados 
em termos de saúde aumentaram nas doenças 
com melhores ferramentas para a prevenção e 
tratamento, porque as pessoas com mais recursos 
estão em melhores condições de usar os novos 
conhecimentos.19 Como tal, uma aceleração da nova 

tecnologia relacionada com a saúde pode agravar 
as desigualdades na saúde dentro e entre países por 
algum tempo, mesmo que eventualmente impulsione 
melhorias em geral.20 Em termos de vacinas contra a 
Covid-19, embora o fosso entre os países mais ricos 
e os países mais pobres tenha diminuído ao longo do 
tempo, ainda há um longo caminho a percorrer.21

A fase inicial do processo de difusão tecnológica, de 
melhorias notáveis juntamente com um agravamento 
das disparidades, acaba eventualmente por terminar, 
não só à medida que as inovações tecnológicas se 
tornam mais acessíveis como também à medida 
que mudanças complementares nos acordos 
económicos e sociais logram maiores benefícios e 
preços mais baixos devido a uma maior difusão.22 Ao 
mesmo tempo, as pessoas excluídas, à medida que a 
tecnologia alcança uma parte cada vez mais alargada 
da população, são duplamente desfavorecidos, na 
medida em que não só não participam nos benefícios 
da inovação, como também ficam fora daquilo 
que é cada vez mais a norma. A revolução digital 
em curso é um exemplo, prometendo melhorar 
consideravelmente as possibilidades de produção 
do mundo, mas arriscando-se a deixar uma parte 
substancial das pessoas excluídas e, em última 
análise, pior se não for prestada a devida atenção a 
essas exclusões.23

Os avanços tecnológicos do passado têm gerado 
grandes perturbações a par de oportunidades e 
preocupações profundas sobre o futuro, bem como a 
promessa de progressos vindouros. A rápida evolução 
tecnológica faz parte do complexo de incertezas 
que assola o mundo de hoje. As novas tecnologias 
estão a subverter as nossas economias e sociedades, 
e muitos aspetos dos nossos sistemas sociais 
terão de adaptar-se antes que o vasto potencial 
da inovação tecnológica possa fazer progredir o 
desenvolvimento humano. Tal como defendido no 
Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019, 
estes ajustamentos devem prestar inequivocamente 
atenção às desigualdades para evitar outra grande 
divergência.24 A passagem do acesso concentrado e 
da grande desigualdade para a convergência ao longo 
do tempo depende de escolhas sociais e políticas. 
No contexto de transformações tecnológicas tão 
rápidas e desestabilizadoras como aquelas a que 
assistimos atualmente, a necessidade de uma 
transformação institucional e comportamental 
torna-se não só mais relevante como também 
necessária e exequível. Períodos de turbulência 
provocaram novas políticas radicais no passado: a 
Grã-Bretanha, durante Revolução Industrial, assistiu 
a intervenções profundas para melhorar as condições 
laborais e de trabalho (incluindo a regulação do 
horário de trabalho e a tributação dos rendimentos), 
o que ajudou a converter a mudança estrutural da 
economia em melhores oportunidades e bem-estar.25
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As fases iniciais da difusão caraterizam-se pela 
crescente desigualdade no acesso e, tipicamente, 
também pela rutura social. No entanto, este contexto 
abre uma oportunidade de ação: as escolhas feitas 
nesta fase determinam a trajetória do futuro. A 
expansão do desenvolvimento humano torna-se 
ainda mais importante nesta fase, com a preocupação 
com as desigualdades no centro, o que implica que 
os tempos incertos não precisam de ser encarados 
como um impedimento à ação. Pelo contrário, 
proporcionam um contexto em que surgem novas 
possibilidades de ação.

Muitas das esperanças de hoje numa mudança 
transformacional positiva dependem de 
inovações tecnológicas. As novas tecnologias 
ajudaram a concretizar rápidos avanços no 
desenvolvimento humano. Por exemplo, ao nível 
da saúde, os antibióticos e as vacinas melhoraram 
consideravelmente a esperança de vida em apenas 
algumas décadas em África, na Ásia e na América 
Latina. Na Europa a mesma melhoria precisou de 
bem mais de um século, a partir do início de 1800, 
quando tal tecnologia não existia.26 Os avanços 
tecnológicos mais recentes têm sido cruciais para 
travar as pressões induzidas pelo homem no planeta, 
permitindo um ordenamento do território mais 
eficiente, sistemas alimentares mais sustentáveis 
e uma transição de combustíveis fósseis para 
combustíveis alternativos. As transformações 
tecnológicas afetam as capacidades humanas de 
várias maneiras: não só expandem a capacidade das 
pessoas de fazerem mais coisas (como facilitadoras), 
como também afetam o nosso contexto social e a 
agência das pessoas.27 A inovação é mais do que 
novas invenções ou máquinas, trata-se de novas 
ideias para fazer as coisas e aproveitar os recursos 
existentes para que essas ideias se concretizem. A 
este respeito, a inovação está ligada à agência – a 
capacidade das pessoas de agir com base nos seus 
valores, ideias e prioridades. Trata-se de um processo 
de transformação vasto, onde a iniciativa humana 
e a criatividade interagem com as escolhas sociais, 
económicas e políticas.

Os avanços tecnológicos oferecem 
um potencial transformador

Atualmente, vários desenvolvimentos, ao nível da 
ciência e da tecnologia, assinalam o potencial de 
transformação de longo alcance. Registaram-se 
importantes desenvolvimentos na computação, na 
biologia e na energia, como discutido no Capítulo 1. 
Estes avanços estão a ocorrer naquilo que foi descrito 
como a era exponencial, fomentado por melhorias 
notáveis no poder da computação e ligações 
entre pessoas e máquinas.28 O desenvolvimento 

exponencial das novas tecnologias não se limita 
apenas a invenções individuais, é o resultado de várias 
novas tecnologias que se desenvolvem em paralelo e 
que se alimentam umas às outras.29 Nas tecnologias 
digitais, a nossa capacidade de gerar inovações à 
custa de tecnologias antigas ou existentes expandiu 
consideravelmente. Muitas tecnologias importantes 
atualmente são padronizadas e interoperáveis30–
isto é, tornadas compatíveis com outras tecnologias 
na conceção. A Internet assenta em protocolos web 
normalizados, e muito desenvolvimento de software 
moderno depende de blocos de código modulares 
e padrão. Estas condições ajudam a tornar possíveis 
inovações revolucionárias.

“Uma mudança disruptiva nos principais 
setores tecnológicos tem o potencial de alterar 
dramaticamente as sociedades e as economias

As condições económicas e políticas são uma 
parte importante deste quadro. A disponibilidade 
de mercados para bens e serviços novos, facilitados 
pelo comércio e pela globalização, tem ajudado a 
difundir amplamente as novas tecnologias. Isto tem-
nos permitido aprender fazendo: mais produção 
permite-nos aprender como melhorar ainda mais o 
processo de produção. Este efeito de aprendizagem 
representa uma força motriz essencial subjacente 
ao desenvolvimento exponencial da tecnologia 
de energia solar.31 As nossas redes de partilha de 
informação são também maiores e mais complexas 
do que nunca, facilitando fluxos de dados, de ideias 
e de know-how. Consideremos alguns fatores que 
tornaram possível as vacinas contra a Covid-19, 
tais como a colaboração científica global, a partilha 
de dados abertos e a divulgação das investigações 
mais recentes em servidores de pré-impressão, tudo 
capacidades baseadas em redes de informação.32 
Impulsionados pela crise da Covid-19, os avanços 
nas vacinas com tecnologia mRNA estão agora a 
abrir novas possibilidades para controlar a doença.33

Uma mudança disruptiva nos principais 
setores tecnológicos tem o potencial de alterar 
dramaticamente as sociedades e as economias. 
Muitas tecnologias novas são genéricas, com 
aplicações que vão além de um único setor. 
As tecnologias genéricas são transformadoras 
porque criam novos produtos e processos e novas 
formas de organizar a atividade económica. As 
tecnologias genéricas de hoje incluem novas formas 
de computação (como a inteligência artificial), 
entre muitas outras, com uma vasta panóplia de 
aplicações para a promoção do desenvolvimento 
humano. As secções a seguir consideram algumas das 
possibilidades oferecidas pelos avanços tecnológicos 
na energia, na computação e na biologia.
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O facto de mesmo os avanços mais benéficos, 
muitas vezes, gerarem consequências negativas 
apenas reforça a importância de gerir consciente-
mente a disrupção tecnológica. A inovação tecno-
lógica está longe de ser determinista, os riscos e 
impactos relacionados e as perspetivas de trans-
formação positiva são, em última análise, mol-
dados por escolhas sociais e políticas. Ainda que 
uma inovação tecnológica promova incerteza, 
também abre espaço para a ação. Há um enor-
me potencial a ser realizado e com as políticas e 
ações corretas implementadas (conforme dis-
cutido em profundidade no capítulo 6), o futuro 
deve ser de ganhos notáveis para o desenvolvi-
mento humano.

As tecnologias de energias renováveis estão 
a tornar-se melhores e mais baratas

Fazer progressos em matéria de energia limpa é 
essencial para quebrar os padrões de melhorias 
do bem-estar humano geradores de pressões 
planetárias. Uma vez que a energia é tão crucial 
para o desenvolvimento humano em geral, é pouco 
provável que o consumo de energia abrande num 
futuro próximo, em particular nos países em vias 
de desenvolvimento. Por conseguinte, na ausência 
de avanços tecnológicos para uma energia limpa 
abundante, existem poucos caminhos viáveis para 
atenuar as pressões planetárias.

Na frente tecnológica há sinais positivos notáveis 
ao nível dos resultados e dos processos. Os novos 
aumentos de capacidade foram dominados pelas 
energias renováveis, representando 72 por cento 
de aumento em todo o mundo em 2019.34 O 
custo da tecnologia de energias renováveis e 
do armazenamento de energia têm diminuído 
drasticamente nos últimos anos. O preço da 
energia solar fotovoltaica em escala de utilidade 
caiu 89 por cento entre 2009 e 2019 (figura 5.1).35 
O preço das baterias de iões de lítio caiu 97 por 
cento desde a sua introdução comercial em 1991.36 
O amadurecimento tecnológico contribui para a 
redução de custos e preços. Para a tecnologia de 
energia solar, a capacidade instalada aumentou 
exponencialmente, acompanhada por declínios 
exponenciais no custo dos módulos solares.37 Desde 
a década de 1970, os custos unitários da energia solar 
fotovoltaica diminuíram 24 por cento cada vez que a 
capacidade instalada cumulativa duplicou. A taxa de 
aprendizagem equivalente para baterias de iões de 
lítio foi de cerca de 20 por cento.38 Outras tecnologias 
de armazenamento de energia seguiram curvas de 
aprendizagem igualmente acentuadas.39 As baterias 
também estão a ficar cada vez mais pequenas e mais 
leves. Entre 1991 e 2018, a densidade energética das 

baterias de iões de lítio aumentou 3,4 vezes.40 As 
reduções dramáticas de custos nas tecnologias de 
energia renovável têm excedido consistentemente 
as expetativas: ao contrário da redução média anual 
prevista de 2,6 por cento entre 2010 e 2020 (com 
base em 2.905 modelos globais de economia de 
energia), os custos da energia solar fotovoltaica 
diminuíram 15 por cento ao ano durante o mesmo 
período (figura 5.2).41

Registaram-se grandes avanços na fusão nuclear. 
Tirar partido do enorme potencial da fusão nuclear 
exigirá inovações substanciais antes de poder ser 
implantada em escala. Esta transição levará tempo, 
mas os recentes desenvolvimentos oferecem 
algumas razões para otimismo. Houve avanços 
importantes em algumas experiências de fusão 
nuclear, e pelo menos três podem, em breve, gerar 
fatores de ganho de energia (o rácio entre a energia 
de fusão e a potência de aquecimento aplicada 
externamente) superior a 1 – o National Ignition 
Facility e a SPARC deverão fazê-lo em 2020, e o 
ITER até 2040.42 Em fevereiro de 2022, cientistas 
do Joint European Torus geraram mais do dobro do 
anterior recorde de energia gerada numa reação de 
fusão, um passo importante para a fusão nuclear se 
tornar uma fonte de energia limpa viável.43 Existem, 
também, sinais de novas tecnologias interagindo 
de forma a acelerar o progresso. Técnicas de 
aprendizagem automática estão a ser utilizadas 
na configuração do tokamak (uma forma de 
confinamento magnético utilizada na investigação 
de fusão nuclear).44

“Fazer progressos em matéria de energia 
limpa é essencial para quebrar os padrões 
de melhorias do bem-estar humano 
geradores de pressões planetárias

Contudo, é provável que o caminho a seguir seja 
volátil no contexto da incerteza que enfrentamos 
atualmente. Durante a pandemia de Covid-19, os 
progressos na inovação em energia limpa podem 
ter sido afetados por pressões sobre os orçamentos 
públicos e privados, criando um ambiente mais 
arriscado para o capital de risco de energia limpa e 
perturbando as cadeias de abastecimento globais. As 
emissões globais de dióxido de carbono diminuíram 
5,8 por cento em 2020, com a pandemia a afetar 
a procura de petróleo e carvão, mas recuperaram 
quase 5 por cento em 2021, aproximando-se do 
pico 2018–2019.45 Ainda assim, a pandemia pode 
apresentar uma oportunidade única para tirar partido 
da inovação em energia limpa, dada a procura global 
por uma recuperação mais verde.46 Novos atores com 
novas ideias que visam substituir os produtores de alto 
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carbono e escalar rapidamente podem encontrar um 
ambiente de apoio se conseguirem entrar no mercado 
no momento certo. Os planos de estímulo económico 
podem ser uma oportunidade para impulsionar 
a inovação em tecnologia de energia limpa. Este 
potencial está a ser subaproveitado: uma revisão de 
75 programas do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) em 65 países mostra que o indicador para a 
recuperação verde é muito baixo, em 0,59 (numa 
escala de 0 a 3).47

Atualmente, existe potencial de expansão nesta 
área. O Guia sobre Tecnologias de Energia Limpa 
Energy Technology Perspectives da Agência 
Internacional de Energia inclui informações sobre 
o nível de maturidade de mais de 400 projetos 
e componentes de tecnologia, bem como uma 
compilação de metas de melhoria de custos e 
desempenho e principais intervenientes no campo.48 

Cerca de 5 por cento dos projetos e componentes 
tecnológicos analisados encontram-se numa fase 
de maturidade. Cerca de 60 por cento não estão 
disponíveis comercialmente atualmente, e 35 por 
cento estão na fase inicial de adoção.49

Aproveitando a inteligência artificial para 
aumentar a procura de mão-de-obra

Os rápidos avanços na computação, ao longo 
da última década, chamaram a atenção para as 
possibilidades de uma poderosa inteligência 
artificial (IA). Algumas das maiores oportunidades 
de aplicação de IA estão na automatização que 
aumenta, em vez de substituir, a procura de tarefas 
humanas em vários setores da economia. Os sistemas 
baseados em IA estão a impulsionar grandes 

Figura 5.1 O custo das energias renováveis tem diminuído drasticamente
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Fonte: Roser 2020.
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desenvolvimentos tecnológicos em várias aplicações, 
tais como veículos autónomos, diagnóstico médico 
e gestão de inventário, para referir apenas alguns 
exemplos.50 Isto significa que algumas tarefas 
podem ser executadas por máquinas, mas há 
poucas provas de que as máquinas possam substituir 
profissões inteiras.51 Em vez disso, as aplicações para 
aprendizagem automática (um subconjunto de IA) 
que explodiram em inúmeros campos estão a abrir 
uma série de novas possibilidades para a promoção 
do bem-estar humano. Para as alterações climáticas, 
a aprendizagem automática está a ajudar na previsão 
de catástrofes e na modelização dos impactos 
das alterações climáticas, entre muitas outras 
aplicações. Nos cuidados de saúde, a aprendizagem 
automática está a oferecer novas formas de 
detetar e diagnosticar doenças.52 As aplicações 
de aprendizagem automática têm o potencial 

de melhorar os resultados da educação através 
de técnicas de aprendizagem individualizadas e 
aplicações de acessibilidade53

Aumentar o que os humanos podem alcançar 
usando a IA de uma forma complementar em vez 
de substituir o que os humanos podem fazer oferece 
uma enorme promessa. O que as pessoas podem 
alcançar com estas máquinas pode ser maior do que 
o que as pessoas podem alcançar sem elas (figura 5.3). 
As aplicações de IA podem complementar tarefas 
cognitivas humanas. Por exemplo, existem provas 
do potencial da IA para apoiar a tomada de decisões 
humanas através do ensino de estratégias cognitivas 
das pessoas.54 Ao aumentar o processo de invenção 
tecnológica, as aplicações de IA poderiam aumentar 
consideravelmente a taxa a que as capacidades 
humanas se expandem ainda mais.55

Figura 5.2 Contrariamente à redução média anual projetada de 2,6% entre 2010 e 2020, os custos da energia 
solar fotovoltaica diminuíram 15% ao ano durante o mesmo período
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Um dos impactos mais discutidos da IA diz 
respeito aos seus efeitos no mundo do trabalho. A 
possibilidade de deslocação laboral é uma fonte 
de ansiedade, como tem sido em fases anteriores 
de automatização.56 A deslocação de mão-de-obra 
induzida pela IA pode agravar a desigualdade, tanto 
dentro como entre países.57 No entanto a IA também 
oferece um potencial de aumento do trabalho.58 
Quando as máquinas substituem o trabalho, o poder 
de negociação e a influência dos trabalhadores 
diminuem. Em contrapartida, quando a IA aumenta 
a atividade humana, as pessoas continuam a ser 
importantes para a criação de valor e continuam a 
exercer poder e influência. Existem algumas provas 
de que os efeitos de aumento da introdução da IA 
podem superar os efeitos da automatização, mas 
isso requer incentivos adequados.59 Além disso, a 
introdução de tecnologia pode gerar novas tarefas 
e atividades que exigem trabalho humano.60 A 
maioria dos empregos realizados atualmente surgiu, 
em parte, através dos efeitos criadores de trabalho 
das novas tecnologias: nos Estados Unidos cerca de 
60 por cento das pessoas estão agora empregadas 
em cargos que não existiam em 1940.61 A expansão 
da IA para o mundo do trabalho poderia igualmente 
gerar novas tarefas, novas profissões e novas 
indústrias.

Tirar partido da biologia sintética

Os avanços em várias frentes estão agora a 
impulsionar o que foi descrito como a Idade Sintética, 
onde os sistemas biológicos podem ser redesenhados 
e remodelados para uma variedade de fins úteis.62 A 
biologia sintética baseia-se em avanços em vários 
campos ao longo da última década, incluindo 
declínios dramáticos no custo do sequenciamento e 
síntese de ADN, o desenvolvimento de ferramentas 
de modificação genética sofisticadas como a RPCARI 
e ferramentas computacionais de alta potência.63

Redesenhar organismos para se obter novas 
capacidades poderia ter inúmeras aplicações na 
área da saúde, da agricultura, do fabrico e da gestão 
de ecossistemas. A biologia sintética está a apoiar 
novos avanços na medicina, para tratar o cancro,64 
melhorando as terapias celulares e genéticas65 e 
desenvolvendo medicamentos novos.66 Na 
agricultura existem agora possibilidades de fixação 
de azoto nas culturas e aumento da resistência 
das culturas a pragas e agentes patogénicos.67 As 
aplicações potenciais da biologia sintética na gestão 
do ambiente incluem a redução de poluentes68 e o 
apoio à biodiversidade e à restauração de habitats.69 
Existe também potencial para o desenvolvimento de 
alternativas sintéticas aos combustíveis fósseis.70

Figura 5.3 As oportunidades para aumentar a atividade humana são muito maiores do que as oportunidades para 
automatizar tarefas existentes
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Novas tarefas que os humanos 
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Nota: A figura é ilustrativa.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Brynjolfsson (2022).
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Os tempos de mudança vêm com espaço 
para intervenção intencional

Além das grandes oportunidades, as tecnologias em 
rápida mudança criam igualmente novos desafios: o 
potencial de utilização indevida, questões políticas 
e éticas difíceis e riscos de consequências não 
intencionais e até desconhecidas. Por exemplo, 
aplicações de biologia sintética, como a modificação 
do genoma humano, envolvem questões éticas 
urgentes.71 Alguns dos desafios introduzidos pelas 
aplicações de biologia sintética são de natureza 
sem precedentes, tais como os novos riscos 
de introdução de formas de vida artificiais. A 
expansão das aplicações de IA também introduz 
riscos consideráveis. A IA e a digitalização, de 
uma forma mais abrangente, podem contribuir 
para a concentração da riqueza e do poder do 
mercado.72 Para além do impacto em alguns 
setores da economia, a utilização da IA para ajudar 
o julgamento humano e as previsões em vários 
domínios (saúde, educação e governação para 
citar alguns) introduz novos riscos, incluindo o 
enviesamento algorítmico e a discriminação (ver 
capítulos 1 e 2).73

“Dada a rapidez com que se estão a 
desenrolar os avanços tecnológicos, existe o 
risco de, sem incentivos e regulamentação 
adequados, novos problemas se acumularem 
tão rapidamente enquanto os de longa 
data são ainda mais exacerbados.

O potencial destas tecnologias, aliado aos novos 
desafios que representam, aumenta a importância 
de orientar intencionalmente o progresso 
tecnológico de forma a expandir as capacidades 
humanas. Com efeito, dada a rapidez com que 
se estão a desenrolar os avanços tecnológicos, 
existe o risco de, sem incentivos e regulamentação 
adequados, novos problemas se acumularem tão 
rapidamente, enquanto os de longa data (como 
as desigualdades) são ainda mais exacerbados. 
Muitos dos novos avanços tecnológicos refletem 
o que foi considerado uma época em que as 
implicações sociais são extremamente complexas 
e exigem uma governação e uma formulação de 
políticas sofisticadas.74 Novas questões sociais e 
éticas podem desenvolver-se mais rapidamente 
do que as respostas apropriadas.75 Além disso, a 
pandemia de Covid-19 gerou um enorme revés 
para o progresso do desenvolvimento humano. 
É neste contexto que a faca de dois gumes da 
mudança tecnológica deve ser cuidadosamente 
empunhada.

Estas condições sublinham a importância de 
promover intencionalmente todo o potencial das 
novas tecnologias para o desenvolvimento humano. 
Por exemplo, em vez de deixar a evolução das novas 
tecnologias para os mercados ou para os incentivos 
limitados de alguns intervenientes, é essencial 
orientar ativamente as novas tecnologias para a 
expansão das capacidades humanas. As intervenções 
políticas e regulamentares são importantes a este 
respeito, assim como uma evolução mais alargada 
das normas para uma inovação responsável e para 
evitar danos. A abertura de espaços para uma 
ampla deliberação e superação do fosso entre 
debates técnicos e sociais sobre novos avanços 
serão essenciais para o avanço do potencial de 
desenvolvimento humano das novas tecnologias 
disruptivas.76

Um contexto de incerteza pode proporcionar as 
condições em que tais ações se tornam possíveis. 
Navegar na nossa realidade atual requer novas formas 
de pensar. Nestas condições surgem oportunidades 
para repensar ideias e práticas antigas e experimentar 
formas diferentes de fazer as coisas. Por exemplo, 
tem sido sugerido que gerir a disrupção tecnológica 
hoje exige repensar a política de concorrência e a 
legislação de defesa da concorrência.77 Coisas que 
outrora pareciam impossíveis ou inviáveis estão 
a tornar-se possíveis na governação, na ciência, 
na tecnologia e na inovação. Com efeito, como a 
próxima secção discute, os tempos de crise podem 
alterar os nossos pontos de referência para o que 
podemos alcançar – e abrir novas vias de ação em 
tempos incertos.

A pandemia de Covid-19: uma 
janela para uma nova realidade

A pandemia de Covid-19 tem tido um custo elevado 
ao nível das vidas humanas, não só através da perda 
de vidas, mas também através de danos a longo prazo 
para economias e comunidades. Trata-se da maior 
crise global no desenvolvimento humano desde a 2.ª 
Guerra Mundial. A informação harmonizada desde 
1950 sobre o rendimento per capita e a esperança 
de vida mostra a magnitude da crise e o seu carácter 
global na perspetiva histórica (figura 5.4): em 2020, 
85 por cento dos países sofreram uma diminuição 
do rendimento per capita e 70 por cento dos países e 
territórios enfrentaram uma redução da esperança de 
vida à nascença. A comparação entre o rendimento 
e a esperança de vida lembra-nos também a 
importância de olhar para lá do rendimento: apesar 
da significativa recuperação económica em 2021, a 
crise da saúde intensificou-se, com dois terços dos 
países a registarem ainda mais reduções na esperança 
de vida à nascença.
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O Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado 
à Covid-19 quantifica a profundidade da crise numa 
perspetiva multidimensional. O índice mantém as 
dimensões padrão do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), mas modifica os anos esperados 
do indicador de escolaridade para refletir os efeitos 
do encerramento das escolas e a disponibilidade 
de aprendizagem online sobre taxas de frequência 
efetivas.78 A pandemia de Covid-19 afetou quase 
todas as pessoas no mundo, com todas as regiões a 
enfrentar declínios (figura 5.5). Em 2020, o mundo 
sofreu uma perda no valor de IDH ajustado à Covid-
19 equivalente a mais de um quinto dos progressos 
de 1990 a 2019. A América Latina e as Caraíbas 
foram a região mais afetada, perdendo, num ano, o 
equivalente a 30 por cento dos seus progressos pré-
Covid-19 desde 1990.

Em 2021 houve uma recuperação, mas foi parcial 
e desigual. Para países com um IDH muito elevado, 
o choque do IDH ajustado à Covid-19 em 2020 não 

foi tão grande como em outros grupos de países, mas 
foi mais sustentado, com uma recuperação lenta 
em 2021.

Crises de tão grande amplitude são um espelho 
das sociedades. A Covid-19 pôs a nu as enormes 
disparidades pré-pandémicas na capacidade de as 
pessoas lidarem com choques, acederem aos cuidados 
de saúde e reconstruírem-se a partir da perda. Este 
evento expôs as fragilidades dos mecanismos de 
coordenação global na preparação e resposta às 
pandemias. O Painel Independente para a Preparação 
e Resposta às Pandemias encontrou “lacunas e falhas 
em todas as fases críticas de preparação”: medidas 
de contenção demasiado lentas, falta de liderança 
global coordenada, financiamento de emergência que 
demorou demasiado tempo a concretizar-se e grandes 
omissões nos sistemas de proteção social.79 O acesso 
desigual às vacinas que salvam vidas contra a Covid-
19 demonstrou um fracasso trágico da solidariedade 
global.80 Estes fracassos desempenharam um papel nos 

Figura 5.4 A pandemia de Covid-19 levou a uma crise sincronizada e multidimensional sem precedentes
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impactos desproporcionados da pandemia nas pessoas 
em todo o mundo.

No entanto, mesmo que as crises espelhem 
fraquezas e injustiças, a atual crise mostra-nos 
também que existem oportunidades. Guerras, 
pandemias e desastres podem desencadear mudanças 
de longo alcance. A pandemia da gripe de 1918 ajudou 
a estimular os investimentos na medicina em alguns 
países, e a peste bubónica desencadeou esforços para 
melhorar o saneamento e as condições de trabalho.81 
Noutras alturas, os choques fomentaram políticas 
repressivas ou prejudiciais ou não resultaram em 
mudança.82 As oportunidades para transformações 
positivas são específicas do contexto e estão longe de 
ser inevitáveis (caixa 5.1). A secção seguinte sugere 
que, no contexto de falhas coletivas significativas, 
a resposta do mundo à pandemia oferece novas 
possibilidades de transformação. Na nossa resposta 
à Covid-19 existem novos pontos de referência 
para o que podemos alcançar em tempos de crise, 
desencadeando inovação tecnológica inovadora, 

proporcionando uma proteção social inclusiva e 
alterando as normas sociais.

Novos pontos de referência para 
avanços tecnológicos

Menos de dois anos após a identificação da nova 
estirpe de coronavírus, várias vacinas altamente 
eficazes contra a Covid-19 foram distribuídas em 
todo o mundo.83 A disponibilidade de vacinas contra 
a Covid-19 representou um ponto de viragem crucial. 
A rapidez do desenvolvimento destas vacinas, apenas 
11 meses após a publicação da sequência do SARS-
CoV-2, é um feito notável. Este resultado foi possível, 
em parte, graças a anos de trabalho científico, 
incluindo três décadas de investigação prévia sobre 
vacinas baseadas em RNA, implementadas agora pela 
primeira vez para combater a Covid-19. A história 
do desenvolvimento da vacina mRNA começa na 

Figura 5.5 Declínios generalizados, mas desiguais no valor do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ajustado de 
Covid-19: Agregados regionais e de grupos
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Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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década de 1960.84 No entanto, só em 1993 é que a 
primeira vacina foi testada para a gripe em ratos. 
A investigação e desenvolvimento comerciais 
começou apenas no final da década de 1990, com 
a Agência de Projetos de Investigação Avançada de 
Defesa dos EUA (US Defense Advanced Research 
Projects Agency) a financiar uma grande parte da 
investigação. Esta longa história de desenvolvimento 
tornou possível o desenvolvimento da vacina a partir 
do início da pandemia.

Mesmo com estes avanços na tecnologia da vacina 
criados a partir de uma fundação pré-existente, o 
surgimento da Covid-19 imprimiu um sentimento 
de urgência sem precedentes no trabalho científico, 
produzindo uma mudança sistémica na oferta e na 
procura. Abordar a pandemia através da vacinação 
tornou-se uma missão, e as cadeias de abastecimento 
de vacinas emergiram.85 Além disso, graças à redução 
constante do tempo de sequenciação do ADN, 
muitos países poderiam receber informações atuais 

Caixa 5.1 A pandemia de Covid-19 como uma oportunidade? O apelo a uma abordagem contextual

Os choques criam oportunidades para a mudança de políticas? De que forma a pandemia de Covid-19 ajuda a 
garantir que, no futuro, a maior parte da população tenha acesso a água potável, saneamento, cuidados de saúde, 
serviços escolares e outros benefícios sociais, por uma questão de direito? Estas questões surgiram no rescaldo 
de uma pandemia que subverteu todas as dimensões da vida quotidiana. Os decisores políticos progressistas, os 
ativistas sociais e as organizações internacionais identificaram a atual crise como uma oportunidade de promover 
uma mudança radical da política.

Um importante conjunto de trabalhos de investigação identifica os choques como gatilhos para a mudança das po-
líticas. As pandemias também geraram oportunidades de mudança já no século XIV, contribuindo para o crescimento 
das instituições públicas e do estado moderno.1 A medida em que as pandemias desencadearam oportunidades de 
mudança inclusiva dependia, pelo menos em parte, do papel das ideias, incluindo as ideias científicas, e da forma 
como moldaram as narrativas em relação às respostas políticas. Cada narrativa é uma história sobre um problema e 
a sua solução por vezes óbvia.2

Quadros analíticos que ultrapassam grandes proclamações sobre como os choques aumentam as oportunidades 
para políticas sociais inclusivas podem ser úteis. Para determinar se tais políticas criaram oportunidades de longo 
prazo, propomos focar-nos em três variáveis-chave. Em primeiro lugar, nos incentivos que os próprios instrumentos 
políticos criam.3 Em segundo lugar, nas respostas aos choques que também podem modificar a distribuição de poder 
entre os atores estatais. Em terceiro lugar, nas narrativas que são particularmente importantes como mecanismo de 
mudança, o que merece uma atenção especial aqui. Desta forma, as ideias são um recurso de poder para definir 
qual é o problema sujeito à intervenção do Estado, enquadrar os resultados possíveis e desejáveis e liderar a imple-
mentação da política.4

As oportunidades são específicas do contexto e giram em torno da combinação de narrativas, instrumentos políti-
cos e atores estatais pró-equidade. Tomemos o exemplo das transferências de rendimento de emergência no âmbito 
do programa Bono Proteger, que atenuou a perda brusca de rendimentos na Costa Rica. A pandemia, juntamente 
com a elevada incerteza e o receio da agitação social, impôs restrições e abriu espaço à implementação de novas 
medidas políticas. O programa habilitou entidades estatais focadas em alcançar objetivos sociais e criou aberturas 
para novas narrativas e instrumentos políticos.5 Uma segunda lição é que a pandemia pode gerar tantos desafios 
como oportunidades quando narrativas de austeridade, incluindo a alegação de que mais impostos não são politica-
mente possíveis ou mesmo desejáveis, se mantêm.

Este facto recorda-nos o poder da ideia de que os Estados devem viver dentro das suas reais possibilidades, o 
que muitas vezes também implica que devem evitar o aumento dos impostos tanto quanto possível. A austeridade é 
tanto uma ideia científica como um imperativo moral associado à moderação e ao sacrifício.6 Altera a relação entre 
o Estado e os cidadãos e tornou-se um poderoso instrumento contra tentativas sérias de redistribuição.7 Nas últimas 
décadas, a austeridade tornou-se apelativa para os atores políticos conservadores críticos do Estado-Providência, 
porque é “politicamente mais conveniente argumentar que o governo vive acima das suas possibilidades do que 
atacar diretamente os pobres”.8

Para avançar e lutar contra esta narrativa dominante, há ainda muito a mudar. A combinação de fraquezas do 
Estado e de atores pró-status quo (como as elites económicas) que acabaram por inibir a rápida utilização das 
oportunidades criadas para expandir a política social inclusiva deve ser analisada de forma mais aprofundada.

Notas
1. McMillen 2006. 2. Stone 2011. 3. Martínez Franzoni e Sánchez-Ancochea 2016; Pierson 1994; Pribble 2013. 4. Swinkels 2020. 5. A Costa 
Rica respondeu à pandemia de Covid-19 e aos confinamentos através da adoção de um programa de transferência de rendimento de 
emergência, Bono Proteger, que proporcionou a 676.340 pessoas (13 por cento da população) dois a três pagamentos até 214 dólares cada 
(Contraloría General de la República de Costa Rica 2020). Martínez Franzoni e Sánchez-Ancochea (2022a) compararam a experiência cos-
ta-riquenha com a da Guatemala e de El Salvador e chegaram a conclusões semelhantes. 6. Schui 2014. 7. Blyth 2013. 8. Jabko 2013, p. 706.
Fonte: Martínez Franzoni e Sánchez-Ancochea 2022b.
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sobre as estirpes prevalecentes do vírus e agir em 
conformidade. As linhas de publicação trabalharam 
horas extraordinárias para acompanhar a investigação 
em rápida evolução.86 A taxa de terapias relacionadas 
com a Covid-19 nas vias de investigação e a taxa de 
publicação académica de artigos sobre a Covid-19 
excederam a das recentes crises de Ébola, Zika e 
H1N1 em, pelo menos, uma ordem de grandeza.87

O sucesso do desenvolvimento das vacinas 
mostra que os governos, a indústria e as instituições 
académicas podem trabalhar em conjunto, com 
êxito, numa crise. Foram implementados processos 
regulamentares para apoiar a aceleração do 
desenvolvimento clínico, dos ensaios e a autorização 
de utilização de emergência. Os governos fizeram 
grandes investimentos na capacidade de produção e no 
apoio à investigação e desenvolvimento privados. As 
vias de fabrico foram desenvolvidas juntamente com 
ensaios clínicos para permitir uma expansão rápida. 
Os investimentos governamentais ajudaram a apoiar 
o desenvolvimento de vários potenciais candidatos 
a vacinação, aumentando as probabilidades de 
que pelo menos alguns possam ter sucesso. Os 
Estados Unidos e a Alemanha foram os maiores 
investidores em investigação e desenvolvimento de 
vacinas, injetando cerca de 2 mil milhões e 1,5 mil 
milhões de dólares, respetivamente, nas empresas 
farmacêuticas.88 A Covid-19 também impulsionou 
grandes avanços tecnológicos na nossa capacidade 
de desenvolver vacinas para doenças futuras: a nova 
tecnologia de RNA parece definida para transformar 
permanentemente a forma como as vacinas podem ser 
desenvolvidas e fabricadas no futuro.89

Novos pontos de referência para a 
proteção social e política económica

Nos mais de dois anos desde que o vírus SARS-
CoV-2 foi identificado pela primeira vez, os governos 
adotaram medidas políticas novas e sem precedentes 
para proteger as populações vulneráveis e as 
economias nacionais de danos duradouros.90

Os instrumentos de política económica foram 
utilizados a uma escala extraordinária. Em agosto de 
2021, o FMI emitiu um equivalente a 650 mil milhões 
de dólares em novos Direitos de Saque Especiais, 
o maior da história do fundo, ainda que o processo 
tenha demorado muito mais do que o que seria viável. 
Os novos Direitos de Saque Especiais proporcionaram 
um apoio vital às economias nacionais na medida 
que os governos lutavam contra os danos causados 
à saúde e os prejuízos económicos da pandemia. 
Uma Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida, 
patrocinada pelo G20, concedeu a 73 países um alívio 
temporário nos pagamentos do serviço da dívida até 
dezembro de 2021. As respostas fiscais dos governos 

foram das maiores da história recente, totalizando 
16 mil milões de dólares em apoios entre abril de 
2020 e abril de 2021.91 Estes recursos foram gastos 
para ajudar as famílias e as empresas a sobreviverem 
à crise através de uma variedade de instrumentos, 
incluindo transferências diretas, benefícios alargados, 
diferimentos de pagamentos e injeções de liquidez. 
Para concretizar estas medidas maciças de apoio 
financeiro, os governos avançaram rapidamente na 
atualização dos sistemas de proteção social existentes 
e no desenvolvimento de novos mecanismos, como 
os pagamentos digitais.

“A resposta à pandemia de Covid-19 lembrou-nos 
como as políticas centradas nas pessoas podem 
aumentar substancialmente o bem-estar humano

A resposta à pandemia de Covid-19 lembrou-nos 
também como as políticas centradas nas pessoas 
podem aumentar substancialmente o bem-estar 
humano. À medida que os impactos económicos, 
sociais e de saúde da pandemia aumentavam, os 
governos de todo o mundo implementaram uma 
profusão de medidas de proteção social expansivas 
para apoiar as pessoas durante a crise. Mais de 1.600 
medidas de proteção social foram comunicadas em 
praticamente todos os países e territórios em fevereiro 
de 2020 e janeiro de 2021.92 O âmbito e a escala 
destas medidas não tinham precedentes em muitos 
contextos. Em vários países, os governos ampliaram 
medidas de proteção para a perda de meios de 
subsistência e rendimentos (ver medidas de apoio 
monetário na figura 5.6). Muitos começaram a alargar 
as transferências diretas, sob a forma de pagamentos 
em numerário e de rendimentos garantidos. Quando 
já existiam programas de transferência, os governos 
aumentaram os benefícios e alargaram a cobertura 
para incluir mais beneficiários.93 No final de 2020, 
as transferências de rendimento atingiram quase 
1,1 mil milhões de pessoas em todo o mundo, com 
a cobertura a crescer 240 por cento em média em 
relação aos níveis pré-pandémicos.94 Segundo 
algumas estimativas, quase 17 por cento das pessoas 
do mundo receberam pelo menos um pagamento 
de transferência de rendimento relacionado com 
a Covid-19 entre 2020 e 2021.95 Vários países 
fizeram pagamentos pontuais às suas populações 
numa base universal ou quase universal.96 Além de 
amortecer a queda abrupta de meios de subsistência, 
os programas de apoio ao rendimento ajudaram a 
conter a propagação da Covid-19. Nos países com um 
baixo rendimento, medidas de apoio ao rendimento 
foram consideradas eficazes na redução da taxa de 
crescimento dos casos de Covid-19, e nos países 
de rendimento médio ajudaram a reduzir as taxas 
de crescimento dos casos e as mortes associadas à 
Covid-19.97
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Muitos regimes de proteção social viram o seu 
âmbito expandir-se a uma escala sem precedentes, 
atingindo grupos que foram excluídos do apoio no 
passado, como os trabalhadores do setor informal 
e os trabalhadores independentes.98 Governos de 
vários países disponibilizaram ajuda alimentar, 
entregando cabazes de alimentos básicos às famílias 
gratuitamente.99 Alguns suspenderam pagamentos 
e contribuições de rotina, incluindo para contas de 
serviços públicos, empréstimos e regimes de pensões. 
Foram implementados sistemas de pagamento móvel 
para prestação de apoio financeiro – no Bangladeche, 
na Jordânia e no Mali, por exemplo – para minimizar 
a necessidade de se deslocarem pessoalmente aos 
bancos e aos prestadores de serviços. Os países 
recorreram a sistemas de aplicação online para 
chegarem ao maior número possível de cidadãos. 
O Brasil alargou a cobertura para as famílias já 
registadas como potenciais beneficiários e depois 
registou cerca de 27 milhões de famílias em poucas 
semanas através de um sistema online.100

Desde que a Covid-19 desencadeou uma crise 
de saúde pública, foram implementadas medidas 
para expandir a cobertura de saúde em todo o 
mundo (ver medidas de saúde na figura 5.6). Vários 
países procuraram garantir que as instalações de 
identificação, diagnóstico e tratamento da Covid-
19 estivessem prontamente disponíveis a baixo 

custo ou a custo zero. Muitos países procuraram 
colmatar lacunas na cobertura de saúde, expandindo 
os regimes existentes para cobrir segmentos 
adicionais das suas populações, como trabalhadores 
temporários e migrantes. Foram alargadas as licenças 
por doença pagas e outras formas de apoio, tais como 
a compensação pelos ganhos perdidos devido ao 
autoisolamento e à quarentena.101

Estes esforços refletiram a urgência da crise e 
é pouco provável que as medidas de emergência 
se mantenham indefinidamente, como a figura 
parece confirmar. Ainda assim demonstraram 
que as desigualdades e as lacunas na proteção 
social não são intransponíveis. Mostraram que os 
governos podem fazer mais para tornar a proteção 
social uma realidade. Demonstraram, também, 
que as intervenções em matéria de segurança dos 
rendimentos e dos cuidados de saúde, em particular, 
podem fazer uma enorme diferença na vida das 
pessoas. A pandemia de Covid-19 pode ter ajudado 
a aumentar a apreciação por parte da opinião pública 
pela proteção social e a melhorar a experiência do 
governo na sua prestação. Reforçou também numa 
base crescente de dados concretos sobre a eficácia 
de medidas de proteção social relativamente não 
testadas, como os rendimentos básicos garantidos.

A pandemia de Covid-19 trouxe também 
preocupações anteriormente negligenciadas para 

Figura 5.6 A maioria dos países implementou medidas de apoio monetário e de saúde durante a pandemia 
de Covid-19
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Nota: A figura acompanha o “fluxo” de políticas ativas em todo o mundo, mostrando a percentagem de países que tiveram medidas monetárias e 
sanitárias ativas em qualquer mês durante a pandemia de Covid-19. Dados referentes a 177 países. Por apoio monetário entende-se as medidas con-
sideradas de apoio ao rendimento e de alívio da dívida ou do contrato. As medidas de saúde referem-se à política de testes, ao rastreio de contactos, 
ao investimento de emergência nos cuidados de saúde, ao investimento em vacinas e à política de vacinação.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Hale e outros (2021) e Oxford COVID-19 Government Response Tracker 
(https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker, acedido em 29 de julho de 2022).
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a vanguarda da agenda de reformas. Colmatar as 
disparidades digitais tornou-se mais urgente do que 
nunca, uma vez que a pandemia tornou o acesso 
à Internet acessível, essencial para a educação no 
contexto do encerramento das escolas (reconhecendo, 
no entanto, que não deveria ser encarada como uma 
substituição da educação presencial). Governos 
de todo o mundo aumentaram as estruturas do 
governo eletrónico para continuar a prestar serviços 
governamentais essenciais, gerir novas exigências 
(incluindo a administração de programas de proteção 
social alargados) e fornecer portais de informação 
dedicados à Covid-19.102 Viver com a Covid-19 está 
a dar um novo impulso aos esforços de digitalização, 
reforçados por uma renovada consciência de que 
ligar-se à Internet pode criar novas possibilidades 
para a administração pública e que o reforço do acesso 
à Internet e das infraestruturas pode ser essencial 
para criar resiliência contra futuras catástrofes.103

Ferramentas como o nowcasting (ferramenta 
que fornece informações em tempo real sobre os 
processos económicos e sociais à medida que se 
desenrolam, em oposição à espera da informação 
estatística oficial) já estão a ganhar força nos 
esforços para compreender e responder à crise 
altamente dinâmica provocada pela Covid-19. Fontes 
alternativas de dados como dados de mobilidade, 
dados de congestionamento, padrões de pagamento 
móveis e atividade de pesquisa na Internet estão a ser 
incorporadas em modelos para compreender padrões 
de surtos e a atividade económica.104

Esta onda de ativismo político, através do aumento 
da proteção social e de novos mecanismos de 
execução, pode ter reposto as expetativas do público 
sobre o que os governos são capazes de fazer, pelo 
menos para algumas pessoas. Se apoiada, uma 
nova mentalidade sobre o que os governos podem 
fazer pelas pessoas abre novas possibilidades para 
transformar o pensamento e abordagens da política 
económica à medida que enfrentamos os desafios que 
o futuro reserva.

Novos pontos de referência para alterar 
normas e comportamentos

A Covid-19 mostrou-nos que pessoas em todo o mundo 
estão dispostas a alterar drasticamente os seus compor-
tamentos diários ao serviço de um propósito comum. 
Embora as respostas à pandemia de Covid-19 tenham 
estado no centro de divisões na sociedade por vezes 
associadas à polarização política, como discutido no 
capítulo 3, assistiu-se a mudanças institucionais e com-
portamentais notáveis e sem precedentes. O combate à 
propagação da Covid-19 exigiu uma série de mudanças 
sociais e comportamentais, tais como o distanciamen-
to social, o rastreio de contactos, o uso de máscara e as 

restrições aos convívios. Estas alterações não poderiam 
ter sido mantidas sem a cooperação voluntária da gran-
de maioria da população mundial. Um inquérito reali-
zado a pessoas em 58 países durante as fases iniciais da 
pandemia revelou um elevado cumprimento voluntário 
de várias medidas comportamentais: 91 por cento dos 
inquiridos afirmaram que não participaram em conví-
vios sociais, 78 por cento afirmaram que ficaram em 
casa na semana anterior ao inquérito e 93 por cento 
afirmaram que teriam informado aqueles que lhe são 
mais próximos se tivessem tido sintomas da Covid-19.105 
Um estudo diferente sobre comportamentos relaciona-
dos com a pandemia em 28 países, em agosto de 2020, 
concluiu que 58 por cento dos inquiridos comunicavam 
sempre ou evitavam, frequentemente, receber convida-
dos em casa e que 78 por cento comunicavam sempre ou 
evitavam, frequentemente, multidões.106

“A Covid-19 mostrou-nos que pessoas em 
todo o mundo estão dispostas a alterar 
drasticamente os seus comportamentos 
diários ao serviço de um propósito comum

Comportamentos que eram extremamente raros 
em muitas sociedades tornarem-se uma norma 
comum, como o uso de máscaras, sugerem o 
surgimento de novas normas sociais. Isto significa 
que as pessoas são motivadas não só pela necessidade 
de se protegerem a si próprias, mas também por um 
sentimento de responsabilidade partilhada, pela 
perceção de que os outros estão a fazer o mesmo 
ou pela possibilidade de desaprovação social por 
incumprimento. Pessoas em vários países declararam 
sentir-se orgulhosas da sua contribuição para parar 
a propagação da Covid-19 e que acreditavam que 
estavam a dar um bom exemplo ao usarem uma 
máscara.107 Uma variedade de intervenções baseadas 
em novas normas sociais geradas pela Covid-19 
pode ser considerada para o futuro controlo da 
doença, incluindo a normalização das licenças por 
doença pagas, o distanciamento social voluntário e o 
autoisolamento em caso de exposição à infeção.108

*   *   *

O futuro próximo mantém-se incerto. As convulsões 
sociais, as crises climáticas e ambientais e a 
tecnologia em rápida mudança podem ter chegado 
para ficar por algum tempo. A pandemia de Covid-
19 deu-nos um vislumbre do tipo de realidade que 
podemos ter de enfrentar. Mostrou-nos, também, 
quem somos em tempos de crise, como podemos 
mobilizar-nos com um sentido de propósito comum e 
como podemos ainda moldar o nosso destino comum. 
Aquilo de que somos capazes nesta era de incertezas 
depende de nós.
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A nossa capacidade de gerir esta nova realidade 
só será reforçada com uma nova determinação para 
uma mudança profunda. A pandemia perturbou o 
mundo, e é improvável, mesmo indesejável, que 
as coisas voltem a ser como eram. E ainda há muito 
mais por fazer. A nossa resposta à crise mostrou-nos 
algumas das possibilidades no sentido de garantir 
que o mundo seja mais justo e resiliente. Vimos que 
é possível reorientar substancialmente as relações 
das pessoas com os governos e que esta reorientação 
pode trazer enormes melhorias à vida das pessoas. 
A pandemia mostrou que a proteção social pode 
funcionar melhor quando corresponde à forma 
como as pessoas vivem, trabalham e navegam em 
tempos de crise. Vimos como as pessoas possuem 

uma capacidade incomensurável de cuidar umas 
das outras, e como os nossos laços uns com os 
outros fornecem uma infraestrutura invisível para a 
prosperidade humana. Vimos, também, que a nossa 
capacidade de estimular a inovação tecnológica pode 
expandir drasticamente as nossas possibilidades de 
sobrevivência e prosperidade. Mais do que qualquer 
tecnologia ou invenção, é a nossa capacidade de 
inovação em geral que mais importa. Os avanços 
tecnológicos serão vitais para as mudanças 
estruturais necessárias nas nossas economias e na 
nossa sociedade. A direção da mudança tecnológica 
continua a ser uma responsabilidade nossa e muito 
pode ser alcançado, transformando o seu potencial 
para responder aos desafios que enfrentamos.
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CAPÍTULO 6

Delinear caminhos para a transformação: 
navegar na incerteza para expandir 
o desenvolvimento humano

O herói e o vilão na atual história de incerteza 
são um só: a escolha humana.

Então, que escolhas práticas podem ser feitas 
para melhor?

Este capítulo enfatiza as políticas que se 
centram nos Três I’s: investment, insurance 
e innovation (investimento, proteção e inovação). 
Juntos, promoverão, protegerão e estimularão 
o desenvolvimento humano para que as pessoas 
e o planeta prosperem perante novas incertezas.

A cultura também desempenha um papel 
fundamental. O capítulo identifica três facilitadores 
da mudança cultural: a educação para cultivar 
valores em evolução, o reconhecimento social para 
os legitimar e a representação para proteger a sua 
inclusão e traduzi-los em políticas.



Melhorar o desenvolvimento humano, expandindo as 
liberdades e realizações no bem-estar e na agência, é 
um processo aberto, repleto de novas possibilidades. 
A incerteza faz parte dessa jornada, e à medida que o 
engenho humano faz avançar a fronteira do possível, 
novas consequências não intencionais surgirão, boas 
e más. E novos desafios podem significar espaço 
para novas oportunidades. Prosperar sob a incerteza, 
tão importante como evitar as consequências 
negativas de ações bem intencionadas, é agarrar as 
oportunidades que surgem.

Atualmente parecemos viver várias consequências 
não intencionais do progresso, como se reflete, em 
parte, nas três camadas (ou dimensões) de incerteza - 
as perigosas mudanças planetárias no Antropoceno, a 
imprevisibilidade das e nas transições desconhecidas, 
e a divisão social e polarização das sociedades. 
As nossas escolhas e os valores que lhes subjazem 
têm, por vezes, promovido políticas e caminhos 
de desenvolvimento insustentáveis, a nível social, 
económico e ambiental. As desigualdades permitiram 
que alguns beneficiassem, enquanto muitos são 
deixados para trás.

“As nossas escolhas e os valores que 
lhes subjazem têm por vezes promovido 
políticas e caminhos insustentáveis a 
nível social, económico e ambiental

A imagem da “caixa vazia” no capítulo 1, sem 
que nenhum país atinja até agora um valor muito 
elevado do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) com baixas pressões no planeta, sugere que 
as nossas sociedades precisam de conceber novas 
formas de prosseguir o desenvolvimento. Perseguir 
valores de PIB per capita mais elevados ou mesmo 
valores de IDH mais elevados por si só não é 
suficiente.

O apelo é, portanto, para uma mudança trans-
formadora, o que exige o reforço dos pactos sociais 
para fazer face à insegurança e à inquietação das 
pessoas. Contudo isto fornece apenas uma respos-
ta parcial. Não estamos perante um pequeno ajusta-
mento ou um desequilíbrio transitório. Navegamos 
em território desconhecido, onde os sistemas sociais 
e planetários se estão a adaptar simultaneamente. 
O pressuposto, em muita análise económica, de que 
todas as outras condições permanecem inalteradas 
não se mantém.

P o d e m  s e r  n e c e s s á r i a s  m u d a n ç a s 
transformadoras além das políticas e dos acordos 
institucionais. As sociedades também podem 
precisar de mudar as normas sociais, as crenças 
e os valores (introduzidos no capítulo 3 como 
cultura). O Relatório Dasgupta sobre a economia 
da biodiversidade defende a garantia de que as 
exigências das sociedades sobre a natureza não 

excedam a oferta sustentável da natureza, a adoção 
de diferentes métricas de sucesso económico e a 
transformação das nossas instituições e sistemas, 
em particular os das finanças e da educação, para 
permitir estas mudanças e preservá-las para as 
gerações futuras.1 Contudo o relatório vai mais 
longe, chegando a uma conclusão surpreendente: 
“Nenhum mecanismo social pode resolver 
totalmente este problema, o que significa que 
nenhuma instituição pode ser concebida para impor 
uma conduta socialmente responsável.”2

O problema é que os seres humanos estão 
incorporados na natureza, pelo que o bem-
estar, atual e futuro, depende da manutenção da 
integridade da biosfera. No entanto, a conduta 
das pessoas está a minar essa integridade. Como 
se isso não fosse suficientemente desafiante, o 
Relatório Dasgupta sustenta que “ao contrário 
da economia das alterações climáticas, [...] a 
economia da biodiversidade [...] requer não só 
o envolvimento nacional e intergovernamental, 
mas também o envolvimento de comunidades e 
sociedades civis em todo o mundo.”3 De que forma, 
então, é que um problema desta natureza pode ser 
resolvido? Se estas conclusões são surpreendentes, 
a recomendação sobre o que fazer pode parecer 
ainda mais: “Parece então que, em última análise, 
cada um de nós tem de ser o juiz e júri das nossas 
próprias ações. E isso não pode acontecer a menos 
que desenvolvamos uma afeição pela Natureza e 
pelos seus processos.”4

Os mecanismos sociais para fazer face aos 
problemas coletivos dependem geralmente do 
apelo aos interesses das pessoas (como incentivos 
aos preços para tributar a poluição) ou da criação 
de instituições (direitos de propriedade sobre a 
terra ou um recurso específico, como uma floresta). 
Interesses e instituições claramente importam, mas 
a recomendação principal do Relatório de Dasgupta 
pode ser interpretada para nos levar ao mundo das 
ideias - ou da cultura (capítulo 3).

E por que razão invocar a relevância das 
ideias, da cultura, agora? Muitas comunidades 
na história têm tido uma profunda afeição pela 
natureza. O Chefe Elesi de Odogbolu, que vive na 
Nigéria, afirmou em 1917: “Eu concebo que a terra 
pertence a uma vasta família da qual muitos estão 
mortos, poucos estão vivos e inúmeros outros 
por nascer.”5 O Relatório do Desenvolvimento 
Humano de 2020 documentou a forma como os 
povos indígenas ao longo do tempo têm mantido 
(e atualmente em muitas comunidades em todo 
o mundo continuam a manter) crenças e valores 
que refletem “uma afeição pela Natureza e pelos 
seus processos.”6 Muitos são perseguidos e 
assassinados quando as suas ações, baseadas em 
tais crenças, entram em conflito com interesses 
moldados pelas instituições existentes, desde a 
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exploração mineira até à agricultura em expansão.7 
Contudo, os desafios que enfrentamos agora vão 
além das alterações climáticas e da preservação 
da integridade das funções de biodiversidade: 
estas são apenas duas das manifestações do nosso 
contexto Antropoceno.

Além das perigosas mudanças planetárias, as 
outras dimensões de incerteza documentadas neste 
Relatório estão a perturbar a vida das pessoas. 
Os conflitos que se colocam a nível local entre 
povos indígenas e empresas ou autoridades são 
um microcosmo de um conjunto mais alargado de 
tensões que podem não ser resolvidas através da 
arbitragem entre interesses concorrentes. Parece 
razoável sugerir, além de reexaminar políticas e 
instituições (que é tipicamente a missão de um 
trabalho como o Relatório do Desenvolvimento 
Humano), que o contexto cultural (as ideias, 
amplamente definidas para incluir práticas, crenças, 
normas, valores e tecnologias) implica, também, um 
reexame para explorar um caminho a seguir à medida 
que navegamos no mundo incerto de hoje.

A análise da cultura abre novas perspetivas para 
o leque de ações possíveis por parte daqueles que 
estão em posições de poder e o potencial de novos 
mecanismos sociais para enfrentar os desafios sem 
precedentes que enfrentamos hoje. Contudo, para tal 
são necessárias duas coisas. Em primeiro lugar, alargar 
a nossa perspetiva sobre os fatores determinantes das 
escolhas das pessoas. Em segundo lugar, refletir sobre 
perspetivas mais recentes relativas ao conceito de 
cultura, como muda entre contextos e com o tempo 
bem como aferir de que forma é usada pelas pessoas de 
formas estratégicas, em vez de como uma variável fixa 
e latente que trabalha silenciosamente em segundo 
plano. A chave para ambos é reconhecer a importância 
da agência e da liberdade, os princípios da abordagem 
do desenvolvimento humano (capítulo 3).

Um enquadramento para 
abarcar a incerteza

Navegar no complexo de incertezas exige duplicar 
o desenvolvimento humano para garantir que as 
pessoas têm capacidades para aproveitar o potencial 
incorporado em tempos incertos. “A astúcia da 
incerteza abre novos espaços e facilita o surgimento 
de opções alternativas. As ambiguidades permitem 
passar fronteiras onde reinou o encerramento entre 
domínios de conhecimento ou áreas de especialização 
rigorosamente definidas. Ambiguidades não 
significam que tudo se torne confuso e poroso ou que 
vale tudo. Significam reconhecer que a vida social 
está cheia de contradições e que os seres sociais 
têm a capacidade de navegar entre as mesmas. Uma 

vez que tenham os recursos necessários, também 
negoceiam uns com os outros opções viáveis para 
viverem juntos.”8

“Navegar no complexo de incertezas exige 
duplicar o desenvolvimento humano para garantir 
que as pessoas têm capacidades para aproveitar 
o potencial incorporado em tempos incertos

Propomos um quadro a dois níveis para responder 
a uma dupla lacuna nos nossos tempos incertos. Por 
um lado, um desfasamento entre os atuais acordos 
sociais que lutam para promover a segurança humana 
e para combater a inquietação das pessoas. Por 
outro lado, um desfasamento entre crenças e valores 
predominantes e o que poderia ser necessário para 
navegar através do complexo de incertezas (figura 
6.1).

O primeiro nível é sobre o que fazer, centrando-
se em transformações concretas em três frentes: 
investimento, proteção e inovação.
• Investimento, nas capacidades que as 

pessoas precisarão para permitir condições 
socioeconómicas e planetárias para o florescimento 
humano.

• Proteção, para proteger as pessoas das 
contingências inevitáveis de tempos incertos, 
salvaguardando as suas capacidades, incluindo 
as suas liberdades fundamentais (reforço da 
segurança humana).

• Inovação, para promover capacidades que podem 
não existir atualmente.
O segundo nível é sobre como gerar as condições 

sociais e contextuais mais amplas para a mudança ter 
lugar, reconhecendo o papel da cultura como descrito 
no capítulo 3.
• Educação, para fortalecer a agência e encorajar as 

pessoas a moldar o seu próprio futuro.
• Reconhecimento, para reconhecer os direitos 

humanos, o respeito pelas identidades e os valores 
das pessoas para mudar os guiões e as narrativas 
que criam esperança na sociedade.

• Representação, para amplificar o poder e a voz que 
fortalecem a representação e a agência.
Os ensinamentos da mudança cultural sugerem 

cultivar princípios motivadores que tanto podem 
potenciar os pactos sociais como moldar a evolução 
cultural em tempos incertos.9 Os princípios 
motivadores destacados no presente Relatório são 
a flexibilidade, a criatividade, a solidariedade e a 
inclusão (destaque 6.1).

Nenhum conjunto de recomendações políticas 
individual é capaz de satisfazer todos os contextos 
e todos os países, mas usar estes princípios como 
bússola pode ajudar a navegar através das dimensões 
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de incerteza e inspirar as pessoas a abraçar a incerteza. 
Flexibilidade, criatividade, solidariedade e inclusão 
traçam caminhos para a transformação, reforçando 
a resiliência10 e a agência,11 à medida que aumentam 
a capacidade das comunidades para prosperar em 
ambientes caraterizados pela mudança. Por exemplo, 
no contexto das respostas sociais à Covid-19 nos 
países do G7, as diferenças de solidariedade e de 
agência foram muito mais acentuadas do que nas 
políticas económicas e ambientais prosseguidas, 
apontando para a importância de complementar 
as políticas económicas com ações solidárias e de 
reforço da agência.12

Investimento, proteção e inovação 
rumo à contínua expansão do 
desenvolvimento humano

Prosperar em contexto de incerteza é possível. Três 
blocos de construção de políticas que moldariam 

transformações para expandir o desenvolvimento 
humano poderiam fornecer apoio para enfrentar as 
dimensões de incerteza de mudanças planetárias pe-
rigosas, transições desconhecidas e polarização. O 
primeiro é o investimento, abrangendo pessoas e re-
cursos financeiros e naturais. O segundo são os me-
canismos de segurança que garantem proteção ou 
compensação em caso de choques ou ameaças prove-
nientes de desequilíbrios ou inseguranças planetárias 
e que podem trazer uma maior sensação de controlo. 
O terceiro é a inovação: abraçar a mudança, procurar 
novas soluções através da criatividade, aprendizagem 
iterativa e perspetivas diversas. Investimento, prote-
ção e inovação salvaguardam e promovem a agência, 
fazendo progredir assim o desenvolvimento humano. 
A implementação destes mecanismos visa aumentar 
as oportunidades para o futuro, ao mesmo tempo que 
faz progredir o potencial humano no presente.13 A fi-
gura 6.2 identifica alguns dos exemplos políticos a se-
guir explorados.

Figura 6.1 Um quadro de dois níveis para a transformação

Discrepâncias culturais (valores, 
crenças e normas sociais)Lacunas

Respostas

Investimento

Proteção

Inovação

Educação

Reconhecimento

Representação

Instituições e políticas 
inadequadas

Alteração à escala planetária

Incerteza de transição

Polarização

Três dimensões de incerteza:

Cultura em 
mutação (valores, 
crenças e normas 

sociais)

Valorização das 
estruturas sociais

Princípios de 
motivação: flexibilidade, 

creatividade, 
solidariedade e 

inclusão

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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Investimento – em capacidades para 
prosperar em contexto de incerteza

O primeiro bloco de construção engloba o 
investimento nas capacidades necessárias para 
navegar com sucesso num futuro incerto. Inclui 
políticas centradas no reforço das capacidades, bem 
como na formação dos ativos para o fazer, o que 
significa diferentes formas de capital, incluindo o 
capital natural.

O contexto das incertezas multidimensionais cria 
novos desafios, mas também novas possibilidades 
para a aspiração de longa data de fornecer bens 
públicos globais.14 Sobre os desafios, os três níveis 
de incerteza dificultam os investimentos em bens 
públicos globais: a escala planetária dos desafios do 
Antropoceno gera um desfasamento com o âmbito 
geográfico dos governos nacionais,15 enquanto 
a polarização política e a incerteza de transição 
complicam a forma como as prioridades internas são 
ponderadas em relação aos desafios internacionais. 
Isto ficou bem claro durante a pandemia de Covid-
19, uma vez que o mundo lutou e não conseguiu 
garantir o acesso universal a equipamentos de 
proteção individual e depois às vacinas, apesar de 
dispor das capacidades científicas, tecnológicas e 
financeiras para fazer os investimentos necessários 
para tal.16

Contudo, o complexo da incerteza também 
torna mais urgente o investimento na oferta de 
bens públicos globais. O investimento adicional 
para evitar futuras pandemias está estimado em 
15 milhares de milhões de dólares por ano.17 Esta 
é uma pequena fração do custo económico da 

pandemia de Covid-19 (sem considerar qualquer 
custo humano em vidas perdidas ou perda de 
aprendizagem): mais de 7 biliões de dólares 
em produção perdida e mais de 16,9 biliões de 
dólares em respostas fiscais de emergência.18 O 
investimento também é muito pequeno em 
comparação com a emissão de 650 milhares de 
milhões de dólares de direitos de saque especiais.19 
O argumento racional para investir em bens 
públicos globais tem sido feito frequentemente, 
assim como a necessidade de elaborar disposições 
adequadas que sustentem a coordenação ou a 
cooperação internacionais.20

Todavia com o reconhecimento do complexo da 
incerteza reside a oportunidade de olhar através 
das interações das dimensões de incerteza e não 
só trabalhar através de estruturas e regras formais 
existentes, mas também incentivar a experimentação 
e a inovação.21 Isto pode ser iniciado reconhecendo 
que o fornecimento de bens públicos globais num 
contexto de nova incerteza pode ser reforçado 
com instituições de governação multinível que 
oferecem narrativas convincentes que fomentam a 
cooperação e a coordenação através da legitimidade 
de prever melhores futuros.22 Estas instituições 
abraçariam a incerteza, o que significa a adoção 
de políticas e estratégias robustas para diversos 
futuros alternativos. Os objetivos normativos, se 
formulados com participação, flexibilidade para 
iterar e investigação rigorosa informada, poderiam 
ajudar a produzir avaliações que oferecem opções 
políticas mais robustas, além de somente alertar o 
mundo para as possibilidades extremas que estão 
por vir.23 Poderiam ser ainda mais robustos se estas 
avaliações tivessem uma visão holística, centrando-se 

Figura 6.2 Tornar as pessoas mais seguras através do investimento, proteção e inovação

Oportunidades de ampla participação 

Políticas macroprudenciais

Proteção social

Acesso a serviços básicos

Proteção dos direitos humanos

Deliberação pública
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Inovação social

Abordar a desinformação
e melhorar a literacia mediática

Dados e medições

Eficiência energética

Proteção

Inovação
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Provisão de bens públicos mundiais

Desenvolvimento humano com base na natureza

Preparação para enfrentar as alterações ambientais

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.
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no comportamento dos componentes e agentes 
individuais nos sistemas socioecológicos, bem como 
nas suas interações e relações.24

O investimento é também essencial em sistemas 
de governação complexos (governamentais e não só) 
que podem experimentar, responder rapidamente, 
tirar partido de todos os conhecimentos relevantes 
e ter em conta a heterogeneidade das sociedades, 
ao mesmo tempo que superam os desequilíbrios de 
poder que entrincheiram os interesses instalados. 

Isto promoveria a inclusão e criaria confiança para 
uma ação coletiva sustentada e solidária (caixa 6.1). 
Investir na governação significa, também, criar 
sistemas que possam corrigir as desigualdades e 
proporcionar reconhecimento individual e de grupo 
para garantir a dignidade através de, entre outras 
coisas, o reforço das políticas sociais e a promoção do 
envolvimento e (re)empenho cívicos.25

São também necessários investimentos no de-
senvolvimento humano baseado na natureza, 

Caixa 6.1 A governação em prol da mudança sistémica e transformacional

O Antropoceno representa um conjunto complexo de um tipo de crises que a humanidade nunca enfrentou ante-
riormente. O impacto humano no planeta e os sistemas económicos e sociais insustentáveis praticamente garantem 
a agitação ambiental e social num futuro previsível. Todas as políticas experienciarão os efeitos para as gerações 
vindouras. 

A teoria da complexidade ajuda-nos a compreender o que é preciso para gerir tais problemas sistémicos: análise 
holística, experimentação constante e inclusão de muitas disciplinas e perspetivas. Contudo, os nossos processos 
de governação existentes destinam-se, em grande parte, a classificar pessoas e questões em caixas fragmentadas 
nas quais podem ser aplicados procedimentos “ideais”, afastando a diversidade e a volatilidade que caraterizam a 
realidade.

É perfeitamente possível governar para os problemas sistémicos complexos que enfrentamos.1 Esta governação 
deve centrar-se não só no comportamento de componentes e intervenientes individuais em sistemas interligados, 
mas também nas suas interações e relações.2 Deve adotar políticas e estratégias robustas para futuros alternativos 
e adaptáveis face a mudanças rápidas. Especificamente, deve visar (re)construir capital social em escala, construir 
redes significativas através de silos de decisão e criar níveis de governação eficazes e inclusivos que mantenham a 
tomada de decisões o mais próxima possível do conhecimento local. Para estes fins, a governação deve basear-se 
em quatro princípios: pensamento sistémico, transparência, inclusão social e subsidiariedade.

A mudança mais importante que a governação do Antropoceno requer é a mudança para o pensamento sistémico 
e a tomada de decisões. Algumas das ações que os decisores podem tomar estão a mapear o sistema usando a 
análise de redes sociais ou organizacionais;3 empregando ferramentas como o planeamento baseado em cenários 
para uma variedade de resultados e condições alternativos;4 e monitorização contínua, avaliação e apreciação do 
impacto das políticas.

A transparência na governação refere-se ao grau de disponibilização de informação a todas as partes interessadas 
e permite-lhes ter uma voz informada nas decisões, bem como avaliar as escolhas feitas pelos insiders.5 É essencial 
tanto para a responsabilização como para tornar a governação eficaz e reativa, uma vez que uma transparência 
significativa permite respostas sobre o bom funcionamento das políticas e experiências e sobre as adaptações que 
podem ser necessárias.

A inclusão na governação refere-se à expansão significativa da participação a um vasto leque de partes inte-
ressadas e à garantia de que possuem poderes deliberativos e de tomada de decisões. A governação deve dar 
prioridade à inclusividade por três razões: é necessário para reduzir os desequilíbrios de poder, as redes com uma 
estrutura diversificada e distribuída são mais resistentes aos choques e perturbações, e uma maior inclusão fomenta 
a legitimidade.

A subsidiariedade possibilitada pela transparência e inclusão adequadas torna-se, então, um princípio fundamental 
para a criação de resiliência numa estrutura de governação multidimensional. Refere-se à forma como “as questões 
sociais e políticas devem ser tratadas ao nível mais imediato, em conformidade com a sua resolução adequada.”6 Se 
bem praticada, a governação baseada na subsidiariedade pode reforçar a eficácia e a legitimidade das respostas 
políticas, porque as autoridades locais tendem a ser fisicamente mais próximas, mais ligadas e mais visíveis para as 
pessoas que servem.

A governação baseada nestes princípios dá à humanidade a sua melhor oportunidade de transformar, de forma 
eficaz e justa, os sistemas existentes para a criação, utilização e eliminação do substrato material da sociedade 
humana. Essa governação tem o potencial de nos deslocar para uma maior adaptabilidade, para reforçar a confiança 
social que é fundamental para uma governação eficaz em tempos desafiantes e para melhorar as perspetivas de 
desenvolvimento sustentável no Antropoceno. 

Notas
1. Florini, LaForge e Sharma 2022. 2. Colander e Roland 2014; Florini, LaForge e Sharma 2022. 3. Yang, Keller e Zheng 2016. 4. Kupers e 
Wilkinson 2014. 5. Florini 2013. 6. Arato, Cohen e von Busekist 2018, p. 43.

CAPÍTULO 6 — DELINEAR CAMINHOS PARA A TRANSFORMAÇÃO 18 1



incluindo esforços, da base para o topo, que depen-
dem da inclusão, participação e conhecimento das 
comunidades locais e dos povos indígenas,26 apro-
veitando o seu potencial para aprender e ampliar 
a mudança transformadora.27 Exemplos incluem o 
investimento em áreas verdes para gerir o risco de 
temperaturas extremas, reduzir o risco de desastres 
baseados no ecossistema, melhorar a qualidade da 
água, garantir a disponibilidade de água e melho-
rar as práticas agrícolas para garantir a seguran-
ça alimentar. O valor destes esforços vai muitas 
vezes além das contribuições para as comunida-
des. Assim, em vez de as tratarem como iniciativas 
isoladas, os países devem integrá-las nas priori-
dades nacionais de desenvolvimento em todos os 
domínios, incluindo a segurança hídrica, a segu-
rança alimentar, a redução do risco de catástrofes 
e o desempenho económico. O desenvolvimento 
humano baseado na natureza depende de e pode 
melhorar a agência das comunidades locais e dos 
povos indígenas. Também fornece visões diversas 
do que é uma boa vida, incorpora justiça e inclusão 
na conservação e promove a educação e partilha de 
conhecimentos.28

“Investir em mecanismos que preparem 
as comunidades locais para enfrentar 
mudanças ambientais rápidas, como a 
insegurança alimentar, pode aumentar 
a agência e as liberdades, fomentando 
a inclusão e a solidariedade

Investir em mecanismos que preparem as comunida-
des locais para enfrentar mudanças ambientais rápidas,29 
como a insegurança alimentar, pode aumentar a agência 
e as liberdades, fomentando a inclusão e a solidariedade 
(destaque 6.2).

Proteção – contra a interação entre as 
diferentes dimensões de incerteza

A proteção garante segurança ou compensação 
contra choques provenientes da interação entre as 
diferentes dimensões da incerteza. Um objetivo 
fundamental é aumentar a segurança humana. 
Como descreve o capítulo 4, a insegurança humana 
não só limita a agência e as liberdades fundamentais, 
como também dificulta a ação coletiva. As pessoas 
enfrentaram sempre resultados adversos - doenças, 
morte ou lesões que impedem alguém de prover ao 
sustento do agregado familiar - e famílias alargadas, 
amigos e comunidades locais têm sido muitas vezes 
uma fonte de apoio.

As instituições de caridade ou religiosas têm, por 
vezes, ajudado. Grupos que se dedicam a profissões 

perigosas, como a exploração mineira, criaram 
sociedades mútuas para que um membro lesado ou 
incapacitado do grupo recebesse apoio dos outros, 
e alguns seguros de mercado acabaram por ser 
desenvolvidos a partir destes acordos.

É fundamental expandir os seguros de mercado, 
sob quadros devidamente regulamentados que 
protejam os utilizadores e abordem várias das 
conhecidas falhas de mercado nos mercados de 
seguros (incluindo o risco moral e a seleção adversa). 
Igualmente importante, os prestadores de seguros 
de mercado enfrentarão o desafio de inovar para 
oferecer serviços que abordam o novo contexto de 
incerteza, para o qual as práticas atuariais existentes 
podem não ser plenamente adequadas.

É também crucial expandir, e inovar, na segurança 
social. Ao longo do século XX, os programas 
de segurança social financiados pelo governo 
expandiram em todo o mundo. Os gastos com a 
segurança social pública nos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) cresceram de uma mediana de 0,4 por 
cento do PIB em 1900 para 18,6 por cento em 2017. A 
despesa com a segurança social privada (obrigatória e 
voluntária) também aumentou nas últimas décadas, 
passando de uma mediana de 1,1 por cento do PIB nos 
países da OCDE em 1980 para 2,1 por cento em 2017 
– atingindo mais de 10 por cento nos Países Baixos, na 
Suíça e nos Estados Unidos.30

Existe uma grande diversidade entre os países ao 
nível e categorias de despesas, na combinação de 
impostos para financiar programas governamentais 
e na dependência do regime privado. Ainda assim 
a maior parte do aumento nos países da OCDE 
está relacionada com programas de segurança 
social contributivos para apoiar os idosos e pagar 
as despesas de saúde, com os trabalhadores e os 
funcionários a contribuírem para financiar programas 
governamentais. A Dinamarca e a Nova Zelândia 
baseiam-se, em vez disso, apenas nas receitas fiscais 
gerais. O mais impressionante, porém, é o valor 
muito inferior das despesas nos países não membros 
da OCDE: a despesa total com a proteção social 
aumentou de uma mediana de 4,5 por cento do PIB 
em 2000 para apenas 6,3 por cento em 2015 em 46 
países que representam a maior parte da população 
mundial. Em vários países africanos, menos de 3 
por cento da população que vive nos 40 por cento 
inferiores da distribuição de rendimentos deverá 
contar com o apoio de governos ou organizações 
não governamentais – e o resto deverá contar com a 
família e os amigos (caixa 6.2).31

Po de m  s e r  i m p le m e n t a da s  m e d i da s 
macroprudenciais para promover a estabilidade 
financeira, aprendendo em parte com as lições 
da crise financeira global. A maioria dos bancos 
centrais tem objetivos de estabilidade, e aplicam 
diferentes ferramentas que funcionam como 
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instrumentos de seguro para criar resiliência.32 Os 
mecanismos mais comuns são os amortecedores 
contra-cíclicos de capital e os requisitos de capital, 
que funcionam como um amortecedor, requisitos 
de capital específicos do setor para o setor bancário, 
e rácios empréstimo-rendimento (loan-to-income) 
ou empréstimo-valor (loan-to-value) que aumentam 
o capital bancário acima do mínimo.33 Embora na 
maioria dos países estes instrumentos estejam sob o 
controlo do Banco Central, em alguns (como o Brasil 
e a África do Sul) a responsabilidade da tomada de 
decisões é partilhada. Nem todos os países têm os 
mesmos mecanismos disponíveis. Por exemplo, a 
Argentina, o Brasil, o Chile, a China, a Colômbia, 
o Peru e a Turquia utilizam outros instrumentos 
prudenciais, como constituição de reservas mínimas 
ou de caixa em depósitos nacionais. A redução dos 
custos de futuros choques sistémicos e a contenção 
de vulnerabilidades requerem uma prudência 
macroeconómica em coordenação com a política 
monetária.34

Abordagens como instrumentos de dívida 
pública contingente podem ajudar as economias a 
responder a choques de forma rápida e previsível. 
Estes instrumentos permitem aos países gerir os 
seus pagamentos de dívida soberana, dependendo 
das alterações na sua capacidade de pagamento 
em resultado de choques.35 O México, a Nigéria e a 
Venezuela associaram estes instrumentos aos preços 
das commodities (como os preços do petróleo). A 

Argentina, a Grécia e a Ucrânia associaram-nos às 
variações do PIB, e Barbados e Granada associaram-
nos aos efeitos dos perigos naturais. Os instrumentos 
de dívida pública contingente funcionam como 
um seguro que permitem aos países espaço para 
aplicarem políticas contra-cíclicas e de estabilização 
que são imediatamente desencadeadas após a 
ocorrência de eventos adversos bem especificados. 
Após o evento, e por contrato, quer a maturidade 
quer o volume de pagamentos aos credores (ou 
ambos) é ajustado para dar mais espaço fiscal ao 
devedor soberano. Os credores podem contar com 
uma resposta previsível, tal como especificado no 
contrato, em vez de estarem sujeitos a processos ad 
hoc e imprevisíveis de potencial reestruturação da 
dívida.36

O acesso aos serviços financeiros pode contribuir 
muito para a capacidade de as pessoas navegarem 
em condições económicas em mudança e incertas. 
A inclusão financeira pode reduzir a pobreza e as 
desigualdades através do acesso ao crédito e aos 
seguros.37 Além disso, os serviços de banca digital 
e de pagamentos, empréstimos e crédito permitem 
uma inclusão financeira mais ampla, especialmente 
entre grupos menos favorecidos e em países de 
baixo e médio rendimento.38 A literacia financeira 
é um importante complemento para uma maior 
inclusão financeira porque desenvolve ferramentas, 
conhecimento, confiança e consciência relacionados 
com as finanças pessoais e empresariais. Existem 

Caixa 6.2 A importância crucial de expandir e inovar na proteção social

Expandir e melhorar a segurança social, reconhecida como determinante há algum tempo, adquire maior relevância 
nos tempos incertos de hoje. A segurança social reforça a segurança humana e pode estimular a tomada de riscos 
e o investimento, apoiando outros elementos de mudança institucional e políticas. Vale o mesmo para o inverso: 
alguns investimentos podem fornecer um seguro. Por exemplo, os investimentos no desenvolvimento humano ba-
seado na natureza podem ser uma ferramenta eficaz para alcançar a resiliência aos choques.1

As principais políticas neste domínio dizem respeito à proteção social2 que pode proteger as 
pessoas  contra  choques,  alcançando um duplo propósito: proteção e promoção.3 A necessidade de equilibrar 
ambas levanta questões sobre a combinação adequada de políticas direcionadas e universais. A interação das 
desigualdades, os desequilíbrios do poder hierárquico, a polarização e os conflitos podem complicar a obtenção de 
consensos para as políticas sociais.4 O rendimento da proteção social e a prestação de bens públicos podem reduzir 
as desigualdades, evitando simultaneamente a polarização política, potencialmente invertendo atitudes polarizadas 
arreigadas.5 Por conseguinte, é importante concretizar mecanismos que cheguem a todos, independentemente 
do estatuto económico. Por exemplo, um modelo de proteção social que nasceu para abordar a proteção social 
simultaneamente com a adaptação climática e os riscos de catástrofes é uma proteção social adaptativa.6 A 
proteção social adaptativa constrói redes de segurança (poupança, seguros, informação) para preparar as famílias 
para agirem em situações imprevistas, para que possam facilitar o consumo, reter ativos e reduzir a exposição a 
choques.7

Notas
1. Dasgupta 2021; DeFries 2020; PNUD 2020a. 2. A proteção social está relacionada com a proteção e a ajuda àqueles que são desfavo-
recidos, marginalizados ou que lidam com riscos acrescidos. A proteção social inclui um conjunto de medidas previstas pelo Estado, como 
a assistência social (transferências não contributivas em numerário, vales, em espécie, isenções e subsídios), segurança social, serviços de 
assistência social e programas do mercado de trabalho (Carter e outros 2019). 3. Drèze e Sen 1989. 4. Ravallion 2017. 5. Stewart, Plotkin e 
McCarty 2021. 6. Arnall e outros 2010; Bahadur e outros 2015; Davies e outros 2013. 7. Bowen e outros 2020.
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importantes iniciativas estatais e privadas para 
fortalecer estas capacidades, incorporando, por 
exemplo, conteúdos de literacia financeira nos 
currículos educativos.39

Um dos principais desafios que os decisores 
políticos enfrentam é a cobertura inadequada das 
pessoas mais suscetíveis de serem deixadas para trás. 
Políticas sociais direcionadas baseadas no rendimento 
podem facilmente excluir trabalhadores informais. 
Tais políticas podem ter requisitos que deixam os 
indivíduos em maior risco de deslizar através das 
fendas.40 Com estes desafios, combinados com outras 
ameaças recentes, como a pandemia de Covid-19, 
o foco do debate mudou mais para o universalismo. 
Um exemplo para tirar partido das estruturas que já 
foram criadas é a implementação de sistemas que 
beneficiam todos, como o acesso universal à saúde, à 
educação, cuidados ou rendimento.41

Um rendimento mínimo garantido foi testado 
através de projetos-piloto na Índia, no Quénia e na 
Namíbia.42 Um dos principais desafios operacionais 
para estes programas é o facto de serem financiados 
pelos impostos, e os países com rendimentos mais 
baixos têm sistemas fiscais e dados de rendimentos 
formais limitados.43 Outra preocupação é que um 
rendimento mínimo garantido não proporcione 
uma solução integrada noutras dimensões do 
desenvolvimento humano, para que possa desviar 
recursos de outros serviços subsidiados pelo governo 
ou universais, como a educação, e distorcer os 
incentivos económicos. No entanto, um rendimento 
básico universal precisa de ser visto não só no 
contexto do mundo de hoje, em que os recursos 
governamentais são limitados e as necessidades 
prementes podem inclinar o argumento para 
transferências direcionadas, mas também como 
preparação para o mundo de amanhã, quando a 
natureza do trabalho futuro pode mudar.44

Muitos têm defendido a mudança do debate 
para os serviços básicos universais, de forma a 
garantir que todos satisfaçam as suas necessidades 
básicas e tenham oportunidades e participação 
alargadas independentes das contingências.45 O 
acesso universal aos serviços pode ainda conduzir 
a desigualdades no desenvolvimento humano. E 
como salienta o recente Relatório Especial sobre 
a Segurança Humana, o universalismo deve 
considerar a equidade e a qualidade e não apenas 
cobrir necessidades essenciais.46 Em alguns países, 
a saúde e a educação já assentam em princípios de 
serviço básico universal, mas isso pode ser expandido 
para habitação, cuidados, transportes, informação, 
segurança e nutrição.47 O acesso universal aos serviços 
de saúde mental48 permite que as pessoas lidem 
com a angústia mental e progridam, e estes serviços 
poderiam ser oferecidos dentro das estruturas sociais 
existentes, como escolas e centros comunitários.

“As boas práticas na promoção dos direitos 
humanos apontam para identificar o que nos 
une e envolver as pessoas no diálogo sobre 
os direitos humanos no seu dia-a-dia

Os serviços básicos universais também assentam na 
solidariedade, pois reconhece-se que as necessidades 
e a responsabilidade de os cumprir são partilhadas no 
coletivo. Um estudo de 19 países na América Latina 
e nas Caraíbas determinou que as políticas em toda 
a região mencionam, explicitamente, que nenhuma 
criança ou adolescente deve ser deixado de fora do 
sistema educativo e concebeu metodologias com 
base no Desenho Universal para a Aprendizagem.49 
No Modelo Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, 
em El Salvador, foram adaptados programas 
pedagógicos flexíveis para diferentes alunos com 
base em princípios de inclusão.50 O estudo sublinha 
ainda que o desafio para uma educação inclusiva 
está a conseguir não só uma mudança técnica, mas 
também uma mudança social. Ao abordar as políticas 
universais na prática, é importante considerar todos 
os intervenientes (professores, administradores, 
pais), criar redes de apoio locais e transformar a 
cultura institucional com uma mudança de atitudes e 
normas.51

A proteção dos direitos humanos pode funcionar 
como um seguro, protegendo as pessoas em tempos de 
incerteza (caixa 6.3). Mecanismos que restabelecem a 
confiança e promovem a compreensão,52 o respeito, a 
inclusão e a igualdade podem ajudar a navegar pelos 
conflitos e impactos da deslocação. Em alguns casos, 
a conceção de políticas e a seleção de programas 
que considerem os direitos humanos e ambientais 
podem ser úteis num contexto de futuros incertos que 
podem ser alvo de contestação.53 Exemplos incluem 
avaliações estratégicas de impacto, avaliações de 
impacto regulamentar e análises custo-benefício que 
consideram regulamentos internacionais e locais, 
tais como o acesso à água e a cidadania plena e o 
reconhecimento de pessoas que se identificam como 
lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, intersexo ou 
outra minoria sexual (LGBTQI+).54

As boas práticas na promoção dos direitos humanos 
apontam para identificar o que nos une e envolver 
as pessoas no diálogo sobre os direitos humanos no 
seu dia-a-dia.55 Práticas como o voluntariado e os 
mecanismos políticos que favorecem a inclusão e que 
potenciam os processos deliberativos também podem 
ser interpretados como o avanço do seguro (destaque 
6.3) além da promoção dos direitos humanos.
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Inovação: expandindo as possibilidades de 
as sociedades prosperarem na incerteza

A inovação refere-se a mecanismos que procuram 
novas abordagens através da criatividade e da 
aprendizagem iterativa, a partir de diversas 
perspetivas. Como menciona o capítulo 5, a inovação 
tecnológica pode expandir as possibilidades de as 
sociedades prosperarem na incerteza. É importante 
dar prioridade aos investimentos na investigação 
e na ciência para impulsionar as fronteiras do 
conhecimento e mobilizar as mudanças tecnológicas 
para complementar, e não substituir, as pessoas. 
Como salienta o capítulo 1, é também fundamental 
inovar de forma responsável, abordando a justiça e a 
sustentabilidade, procurando evitar a concentração 
de poder.

A construção da paz é um espaço onde se aplicam 
abordagens inovadoras para gerir a complexidade. 
Nascida da nova compreensão da complexidade 
e da resiliência, a construção de paz adaptativa 
prioriza a aprendizagem iterativa para sustentar 
a paz, na qual esta é encarada como um processo 
contínuo e não como um fim.56 Baseando-se 
em ensinamentos da teoria da complexidade, a 
abordagem reconhece que a construção da paz deve 
responder a circunstâncias em constante mudança. 
Os objetivos dos construtores da paz passam então 
a ser trabalhar com comunidades e pessoas afetadas 
por conflitos, facilitando a criação de instituições 
sociais auto-organizadas e resilientes que possam 
abraçar incertezas e canalizar respostas não violentas 
a fatores de tensão e choques.57 Isto é conseguido 
através da tomada de decisões participativas, iteração 
constante e variedade de soluções.58 Lições de grupos 
baseados na igreja, iniciativas de organizações não 

Caixa 6.3 Navegar na incerteza: a âncora dos direitos humanos

Num contexto de incerteza, é extremamente difícil (talvez impossível) pensar em cenários ideais ou políticas ótimas. 
Ainda mais num contexto de pluralidade de pontos de vista, em que as decisões são fortemente afetadas pelo 
contexto cultural e pelas emoções (capítulo 3).1 Amartya Sen defendeu que é possível fazer progressos na avaliação 
dos objetivos políticos sem necessariamente procurar as condições de um mundo ideal. A chave é identificar “injus-
tiças claramente sanáveis”.2 O que também não é uma tarefa fácil. Contudo a humanidade fez progressos notáveis 
na definição de alguns princípios normativos que devem permanecer válidos no novo contexto. Provavelmente, o 
consenso mais importante está codificado na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, acordada a 
nível internacional. 

Os direitos humanos e o desenvolvimento humano estão ligados.3 Os seus conceitos têm uma motivação comum, 
e vários direitos humanos podem ser vistos como direitos a capacidades. No entanto, as capacidades tendem a 
referir-se à oportunidade de escolher entre diferentes alternativas para o que se gostaria de fazer (liberdades de 
oportunidade), enquanto os direitos humanos também englobam a oportunidade de escolher livremente (liberdades 
de processo).4 

Em tempos de mudança e de profunda incerteza, os direitos humanos tornam-se ainda mais pertinentes para 
orientar as nossas ações coletivas por três razões principais. 

Em primeiro lugar, num contexto de profundas transformações sociais e planetárias, mantêm o foco nas pessoas. 
Em segundo lugar, a sua ênfase nas liberdades fundamentais, que dependem não só das conquistas, mas também 

da agência das pessoas (uma dimensão que muitas vezes tem faltado nos debates públicos; ver capítulo 3). Neste 
espaço, a segurança humana é um subconjunto destas liberdades fundamentais (liberdade face ao medo, face 
à vontade e face à indignidade), explicitamente referidas no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem.

Em terceiro lugar, a sua universalidade. Isto define um espaço de igualdade para todas as pessoas do planeta. 
O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019 destaca que esta condição (herdada pela descrição de vários 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) permite que a análise das desigualdades seja reorientada para lá do 
rendimento, incluindo nas lacunas na agência e nas liberdades.5 O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2020 
sublinha que a falta de reconhecimento dos direitos humanos no contexto de mudanças planetárias perigosas pode 
perpetuar a discriminação e a injustiça e dificultar a navegação no contexto Antropoceno.6

A universalidade dos direitos humanos também garante a sua validade no mundo digital em expansão. Isto é fun-
damental para proteger o direito de participar na vida cultural das comunidades, o direito à liberdade de expressão 
ao mesmo tempo que aborda o discurso de ódio online e a desinformação, e o direito à privacidade.7 

Notas
1. Como indicado na introdução deste capítulo, nestes tempos os humanos terão de ser juiz e júri das suas próprias ações (Dasgupta 2021). 
2. Ver a discussão, em Sen (2009b). 3. Sen 2005. 4. Sen 2005. 5. PNUD 2019. 6. Leach e outros 2018; PNUD 2020a. 7. Bachelet 2022.
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governamentais locais e governamentais para a 
construção adaptativa da paz no Ruanda apontam 
para o enfoque nas necessidades locais para a justiça 
transitória. As instituições religiosas facilitaram os 
espaços para os Hutu, os Tutsi e os Twa se unirem 
e processarem a sua dor e honrarem os seus entes 
queridos após o genocídio. Os líderes da sociedade 
civil encorajaram os ruandeses a socorrerem-se dos 
seus repertórios culturais para o processo de cura. 
Através do kwihangana,59 as comunidades chegaram 
à resolução de conflitos através da paciência e 
generosidade. Organizações não-governamentais 
locais focaram-se no combate às condições 
socioeconómicas e na saúde mental das mulheres 
que tinham enfrentado violência sexual. O governo 
implementou esforços para ressoar com estratégias 
locais de construção da paz adaptativas,60 ensinando 
a reconciliação nas escolas e proporcionando um 
espaço de comemoração e memória pública.

Uma vez que choques, crises e conflitos podem 
ter efeitos graves no bem-estar mental, devem 
idealmente ser evitados. Isto nem sempre é possível, 
mas podem ser implementadas medidas para mitigar 
crises e as inovações podem ajudar a melhorar o bem-
estar mental. Por exemplo, mecanismos que ligam o 
bem-estar mental à construção da paz ou a técnicas de 
construção de resiliência psicológica.61 (Ver destaque 
6.4 para elaboração do quadro “Prevenir a angústia, 
mitigar crises e criar resiliência” introduzido na figura 
2.9 do capítulo 2).

“Mesmo políticas bem intencionadas podem 
ignorar as condições que afetam os grupos 
mais suscetíveis de serem deixados para 
trás. Nestes casos, os movimentos sociais e 
iniciativas comunitárias inovam e experimentam 
visões alternativas, códigos, valores e 
práticas utilizando símbolos, seminários, 
workshops educacionais e sensibilização

É provável que as comunidades urbanas tenham 
redes mais fortes devido à elevada densidade 
e proximidade de serviços, atores e recursos,62 
que estabelecem as condições para iniciativas 
inovadoras. Na Índia é muito comum que, em nome 
da solidariedade, as comunidades se mobilizem para 
criar unidades de compostagem descentralizada 
de pequena escala. A Iniciativa dos Residentes para 
um Ambiente Seguro começou em Bengaluru com 
1.200 famílias a coordenar a separação e recolha 
de resíduos em locais de compostagem. A iniciativa 
dependia da participação de muitas famílias sem 
apoio externo e da sua vontade de contribuir 
financeiramente.63

A inovação requer energia criativa para resolver 
problemas complexos através de interações 

comunitárias.64 Mudanças planetárias perigosas 
e novas ameaças estão a pressionar alguns países 
para a transição para sistemas de energia limpa. Na 
Índia, um dos desafios da distribuição de energia 
são as zonas rurais, pelo que o país introduziu a 
Missão Solar Nacional, com mecanismos para 
incentivar projetos não ligados à rede baseados 
na comunidade.65 Duas iniciativas sediadas nas 
províncias de Rajasthan e Uttar Pradesh tentaram 
diferentes soluções para levar eletricidade para as 
suas comunidades.

Ações organizadas inovadoras podem fortalecer 
os repertórios e poder individuais e comunitários, 
influenciar os decisores e transformar as normas 
sociais tradicionais e os comportamentos 
culturais.

O envolvimento da comunidade pode igualmente 
assegurar que as políticas reflitam as prioridades das 
pessoas. Até mesmo políticas bem intencionadas 
podem ignorar as condições que afetam os grupos 
mais suscetíveis de serem deixados para trás. 
Nestes casos, movimentos sociais e iniciativas 
comunitárias inovam e experimentam visões 
alternativas, códigos, valores e práticas66 utilizando 
símbolos, seminários, workshops educacionais 
e atividades de sensibilização.67 Em Israel, foi 
implementado um programa de assistência à 
procura de emprego destinado a desempregados 
de longa duração, exigindo a participação a tempo 
inteiro de todos os adultos das famílias beneficiárias. 
Contudo, o programa não teve em conta as 
necessidades daqueles que dependem do trabalho 
não remunerado de prestação de cuidados. Um 
grupo local de homens e mulheres numa das áreas 
que carecem de creches começou a defender o seu 
direito de participar no mercado de trabalho e de 
ter acesso a cuidados de saúde. O grupo organizou 
uma avaliação participativa das necessidades para 
expressar as necessidades da comunidade.68 Este 
exemplo alinha-se com o localismo inclusivo, focado 
em mobilizar e investir nas capacidades e agência 
das comunidades locais.69

A inovação também pode resultar de 
recombinação ou iteração.70 Iniciativas como 
Pensar e Trabalhar Politicamente (Thinking 
and Working Politically) e Adaptação Iterativa 
Orientada por Problemas (Problem-Driven Iterative 
Adaptation) têm uma vantagem quando o problema 
é complexo, o contexto é novo ou as soluções são 
controversas.71 Por exemplo, a organização Funda 
Wande foi criada com base no facto de 58 por cento 
das crianças na África do Sul não conseguirem ler 
para entender o significado em qualquer língua 
no final do 4.º ano.72 A organização tinha como 
objetivo melhorar as competências de leitura 
das crianças. Usando a abordagem de adaptação 
iterativa73 para desconstruir o problema, identificou 
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quatro principais causas: fraca funcionalidade 
institucional, influência sindical indevida, 
conteúdos e competências pedagógicas dos 
professores deficientes e tempo de aprendizagem 
desperdiçado.

“Outra área que requer inovação é o 
combate à desinformação. As principais 
redes sociais adotaram políticas tais como 
avisos, alertas e ligações para recursos numa 
tentativa de combater a desinformação

Intervenientes locais, falantes de línguas 
nativas, professores e outras partes interessadas 
relevantes foram submetidos a outro diagnóstico, 
que identificou a formação dos professores e os 
materiais de leitura como pontos de entrada de ação. 
No Cabo Oriental e no Limpopo, duas das províncias 
com pior desempenho, as práticas de iteração e 
revisão permitiram que os materiais didáticos 
fossem produzidos em línguas locais, adaptando-
os assim a cada contexto. Só um conjunto mais 
barato de materiais em línguas nativas conseguiria 
obter leitores generalizados. A organização realiza 
atualmente o seu programa em 30 escolas do Cabo 
Oriental, 80 escolas no Limpopo e 50 escolas no 
Cabo Ocidental.74

Outra área que exige inovação é o combate à 
desinformação. As redes sociais transformaram 
os métodos, a velocidade e a escala da difusão da 
desinformação, especialmente onde é organizada 
e intencional (destaque 6.5). As principais redes 
sociais adotaram políticas tais como avisos, alertas 
e ligações para recursos numa tentativa de combater 
a desinformação. Por exemplo, as ligações para 
informações oficiais da Organização Mundial da 
Saúde são sugeridas em publicações que mencionam 
a Covid-19 no Instagram, no Facebook, no YouTube 
e no TikTok. E o Twitter alerta os utilizadores que 
partilham um artigo sem abrir primeiro a ligação. Em 
paralelo, foram criadas iniciativas de verificação de 
factos pelos utilizadores destas mesmas plataformas 
e a pluralidade dos meios de comunicação foram 
reforçados, através de novos pontos de venda 
independentes que não existiam ou que careciam 
de meios para proceder à divulgação nos meios de 
comunicação tradicionais, frequentemente a nível 
local e de base.

A inovação também é importante quando se 
trata de novas formas de medir o desenvolvimento 
humano (caixa 6.4). Cientistas motivados 
podem desempenhar um papel social75–, por 
exemplo, ao contribuir para as transições verdes 
através da defesa de impostos sobre a poluição.76 
Investigadores e cientistas empenhados que 
permitem que os seus valores guiem o seu trabalho 

são uma força poderosa, pois podem chamar 
a atenção da sociedade para os perigos das 
alterações climáticas77 ou outros desafios ligados 
ao desenvolvimento. Neste sentido, é também 
necessário alargar a investigação e a medição 
das normas sociais (perceções e valores),78 uma 
vez que compreendê-las é também fundamental 
para coordenar socialmente as pessoas.79 Além da 
recolha de dados, a investigação está a desenvolver 
modelos para prever a mudança de normas sociais 
e ferramentas metodológicas para testar o efeito 
causal das normas sociais.80

Tirar proveito da mudança cultural

Para estratégias de investimento, proteção e 
inovação para promover a agência e fazer progredir 
o desenvolvimento humano, são importantes 
as oportunidades de deliberação comum para 
acompanhar a mudança cultural (figura 6.3). A 
construção de uma capacidade institucional sólida, 
aberta à diversidade e à deliberação, pode ser vista 
como um seguro em tempos incertos. Em contexto 
de incerteza, podem surgir desfasamentos entre 
instituições atuais e necessárias.81 Reforçar o contacto 
intergrupo82 pode reduzir as hostilidades contra outras 
partes e proporcionar oportunidades de deliberação 
comum que promova a mudança cultural.83

Educação, reconhecimento social e representação84 
são algumas das formas pelas quais as partes 
interessadas podem incentivar a mudança cultural, 
apoiando o investimento, a proteção e a inovação.85

Educação para cultivar valores em evolução

A educação, uma ferramenta poderosa para 
promover raciocínio e pensamento crítico, abrindo 
possibilidades para novos valores e atitudes 
nas gerações mais novas, é fundamental para a 
agência. Pode incentivar as pessoas a agir em 
relação às alterações climáticas e outras pressões 
do Antropoceno, proporcionando-lhes apropriação 
e agência para moldar o seu próprio futuro e 
responsabilizar os decisores.86 Os governos e outras 
organizações exploraram vários currículos educativos 
para moldar o bem-estar das próximas gerações. Um 
é uma educação sexual abrangente,87 uma abordagem 
que as escolas de todo o mundo estão a implementar 
para melhorar a saúde sexual reprodutiva, prevenir a 
violência no namoro e aumentar a compreensão de 
diversas orientações sexuais e identidades de género. 
O currículo tem contribuído para a normalização 
das relações românticas entre pessoas do mesmo 
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Caixa 6.4 Aumentar a resolução dos valores do Índice de Desenvolvimento Humano utilizando imagens de 
satélite e inteligência artificial

A recolha de dados para medir o desenvolvimento humano é um desafio. É difícil obter informações precisas e de 
alta qualidade para algumas regiões do mundo. Neste contexto, a tecnologia remota e as imagens de satélite podem 
ajudar os investigadores e os decisores a observar, explorar e avaliar o estado do desenvolvimento humano1 de 
forma oportuna, consistente e acessível2 e pode preencher lacunas nas estatísticas oficiais.3

A disponibilidade de dados geolocalizados e de imagens de satélite pode informar os decisores sobre onde 
implementar políticas, quem visar e como alocar recursos de forma eficiente.4 Por exemplo, políticas ou programas 
direcionados que requerem monitorização dos valores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) a nível local. O 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) estima os valores do IDH a nível nacional com base 
em dados a nível nacional, mas alguns países produzem estimativas subnacionais. Houve esforços prévios para 
medir os valores do IDH localmente, produzindo um retrato a nível do estado ou da província utilizando dados de 
inquérito e administrativos,5 mas estes continuam a ser espacialmente grosseiros e de produção dispendiosa. 

Uma colaboração recente entre o PNUD e investigadores académicos utiliza imagens de satélite diurnas e notur-
nas para estimar os valores de IDH numa resolução geográfica altamente desagregada (figura 1 da caixa).6 Utilizando 
uma técnica de aprendizagem automática, é possível formar um algoritmo de inteligência artificial que associa ele-
mentos de imagem com valores de IDH, utilizando estes elementos de imagem para estimar os valores de IDH à 
escala local. 

Figura 1 da caixa Estimativas dos valores do Índice de Desenvolvimento Humano ao nível do estado ou da 
província e dos condados em países selecionados da África, do Médio Oriente e da América Latina

Estimativas a nível do 
estado ou província

Estimativas a nível de 
condado

IDH

0,800

0,600

0,400

Fonte: Com base em Sherman e outros (2022) e Smits e Permanyer (2019). Mapas de https://globaldatalab.org/shdi/maps/.

Estes resultados são experimentais, uma vez que não existem valores oficiais locais de IDH para validar 
integralmente estas estimativas. No entanto, as novas ferramentas de medição são promissoras e têm um grande 
potencial para serem ampliadas, com aferição do desempenho adequada e calibração de dados.7 Combinar imagens 
de satélite e aprendizagem automática é uma direção excitante para futuras pesquisas para expandir a forma como 
o IDH é usado para a tomada de decisões.

Notas
1. Doll, Muller e Elvidge 2000. 2. Qi, Wang e Sutton 2021. 3. Andreano e outros 2021. 4. Bedi, Coudouel e Simler 2007. 5. Smits e Permanyer 
2019. 6. Sherman e outros 2022. 7. Head e outros 2017.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Sherman e outros (2022).
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sexo e para a redução da homofobia e do bullying 
homofóbico e assédio nas escolas. Também conduziu 
a uma mudança de normas em torno da violência 
entre parceiros íntimos, o que permitiu, como 
consequência, a redução desses casos.88

As discussões sobre o papel da educação para a 
mudança das normas sociais encaram as escolas 
como um espaço que personifica a inclusão e a 
diversidade. As práticas pedagógicas também afetam 
as crenças dos alunos e a confiança nas instituições. 
A educação não só dita o conteúdo da aprendizagem 
dos alunos – o quê – mas também o como e com 
quem. O como refere-se a práticas pedagógicas que 
têm um impacto nas crenças e mundividências dos 
alunos. Em alguns casos, o nível de instrução molda 
as crenças pessoais. Em todos os países, as mulheres 
com um nível de instrução superior têm menor 
tendência a acreditar que os maridos podem bater 
nas suas esposas verificando-se uma discussão entre 
o casal.89 Além disso, a investigação esclarece como 
diferentes estilos de ensino têm impactos divergentes 
nos valores dos alunos. Os alunos que são ensinados 
com práticas de ensino horizontais que implicam 
trabalhar em grupos em projetos têm mais tendência 
a participar na vida cívica, acreditam na cooperação 
com os outros e toleram ideias diferentes.90

A questão de saber com quem os alunos recebem 
educação é igualmente crítica. A educação que oferece 
espaço aos alunos de várias origens contribui para 
mudar as normas, especialmente no que diz respeito 
à tolerância pelas diferenças e pela diversidade.91 
Por exemplo, os alunos podem entender, pelas suas 

experiências vividas, que o género não determina a 
capacidade de aprender ou realizar. As atitudes dos 
professores em relação às alunas também afetam a 
forma como os alunos percebem a igualdade entre os 
sexos. Na Índia, quando o governo de Deli criou uma 
política para assegurar pelo menos 20 por cento dos 
lugares em escolas de elite a estudantes de famílias 
de baixos rendimentos, os estudantes com elevado 
estatuto económico foram mais compreensivos e 
tinham opiniões menos discriminatórias em relação 
aos estudantes mais desfavorecidos.92 Assim, as 
interações pessoais regulares possibilitadas pela 
política de inclusão e diversidade na educação 
desestigmatizaram indivíduos economicamente 
marginalizados.

Da mesma forma, os esforços para evitar o 
extremismo violento através da educação visam 
utilizar a educação para criar um espaço de inclusão 
e um sentimento de pertença aos jovens em risco de 
se juntarem a grupos extremistas violentos. Aqui, a 
educação serve como alternativa para esses jovens, 
uma vez que uma das forças motrizes subjacentes 
a grupos extremistas violentos parece residir no 
facto de sentirem-se excluídos e marginalizados 
na comunidade e procurarem um sentimento de 
pertença em grupos de milícias.93 A educação 
também fornece novos conhecimentos e fomenta 
o pensamento crítico para fortalecer a resiliência 
dos alunos e impedi-los de subscrever ideologias 
extremistas quando expostos a estas. Pode, assim, 
ser um catalisador para a mudança de normas e um 

Figura 6.3 Acompanhar as mudanças culturais com educação, reconhecimento e representação

Programa de ensino
Incorporação da diversidade nas escolas
Articulação do ensino de modo horizontal
Desenvolvimento da capacidade dos 
professores
Prevenção de extremismos violentos

Aumento da diversidade 
em espaços públicos

Justiça transicional

Apoio a movimentos sociais

Igualdade de participação no
processo decisório

Leis de direitos humanos
Alteração dos guiões e narrativas
Campanhas nos meios de comunicação 
social para prevenir a discriminação
Redução do estigma em relação à saúde 
mental

Educação

Representação

Reconhecimento

Acompanhamento das 
alterações culturais

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Lamont (por publicar).
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instrumento que capacita os alunos a moldar novas 
normas e cultura.

Reconhecimento para aumentar a legitimidade

O reconhecimento social pode ser atingido através de 
alterações nas leis e regulamentos para reconhecer 
os direitos humanos, campanhas mediáticas para 
sensibilizar ou alterar as narrativas políticas para 
reconhecer o interesse dos titulares dos direitos e o 
respeito pelas suas identidades e valores. Assumir 
políticas para reconhecer relações entre pessoas 
do mesmo sexo. Um estudo recente com dados dos 
Inquéritos Sociais Europeus avaliou a mudança 
de narrativas e atitudes em relação a diferentes 
orientações sexuais na Europa, após 17 países 
legalizarem o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo e legalizarem 11 uniões civis entre pessoas do 
mesmo sexo. Os indivíduos que vivem em países 
onde as relações entre pessoas do mesmo sexo 
são legalmente reconhecidas mostraram atitudes 
mais positivas em relação às pessoas LGBT. Estes 
resultados são consistentes com modelos de 
legitimidade, em que o reconhecimento legal legitima 
um grupo na sociedade e as atitudes em relação ao 
grupo se ajustam como resultado.94

“O reconhecimento social pode ajudar 
a mudar guiões e narrativas para 
retratar grupos de diferentes maneiras 
e construir esperança na sociedade

O reconhecimento social pode ajudar a mudar 
guiões e narrativas para retratar grupos de diferentes 
maneiras e construir esperança na sociedade. O 
ativismo no contexto das alterações climáticas 
entre os jovens indígenas da Nova Zelândia 
enfrentou múltiplos desafios para transformar 
narrativas, como o antropocentrismo, o racismo, 
o adultismo ou recomendações genéricas para 
combater as mudanças planetárias. No entanto, 
através do ativismo e das mudanças na educação, as 
narrativas juvenis de Māori baseadas em histórias de 
colonização e sistemas indígenas de valores e crenças 
tiveram um efeito propagador, permitindo às crianças 
e jovens terem um sentimento de esperança e 
capacitação.95 “A governação do clima e dos recursos 
naturais surge melhor quando arraigada em histórias 
sobre o propósito humano, a identidade, o dever e a 
responsabilidade.”96

Os mecanismos de não discriminação podem 
aumentar a capacidade de escolha de um indivíduo. 
Entre estes pontos inclui-se evitar que aqueles 
mais suscetíveis de serem deixados para trás sejam 

discriminados no acesso a recursos como a saúde, a 
educação, a terra, os recursos naturais e aos mercados 
laboral e financeiro. As campanhas mediáticas para 
prevenir a discriminação, reduzir o estigma ou 
promover narrativas que influenciam o equilíbrio de 
poder são exemplos. Consideremos as altas taxas 
de violência contra mulheres e raparigas na África 
Oriental. Uma recente inovação implementou 
aleatoriamente uma campanha mediática em 112 
aldeias, alcançando mais de 10.000 cidadãos. Os 
resultados das entrevistas realizadas vários meses 
após a experiência mostraram um aumento na 
vontade de denunciar a violência contra mulheres e 
raparigas às autoridades.97

As campanhas mediáticas também podem 
reduzir a discriminação e o estigma, contribuir para 
a igualdade de acesso aos recursos e aumentar as 
liberdades e agência. No Bangladeche, um popular 
programa de televisão de animação, Meena, retratou 
uma protagonista feminina de nove anos que 
sonhava aprender e descobriu as suas competências 
de matemática e escrita através dos episódios. O 
programa reduziu o estigma cultural e religioso 
das raparigas que frequentam a escola nas zonas 
rurais e aumentou a sua frequência.98 Centrou-se 
em descrever a forma como as práticas religiosas e 
culturais podem gerar discriminação e afetar a vida 
e a saúde das raparigas. Influenciando as crenças 
em torno das raparigas que acedem à educação, 
as narrativas podem equilibrar o poder e mudar as 
normas sociais.

É necessário consagrar mais atenção também 
para desmantelar a estigmatização da saúde mental, 
que pode ser alcançada através da mudança de 
normas sociais e narrativas.99 No Gana e no Quénia, 
a campanha Time to Change Global abordou o 
estigma e a discriminação em relação à saúde mental, 
divulgando nas redes sociais vídeos de experiências 
reais com estigma e mitos sobre saúde mental. 
De acordo com uma avaliação, houve um impacto 
positivo significativo: no Gana, o desejo de distanciar-
se socialmente de pessoas com desafios de saúde 
mental foi reduzido, e no Quénia o conhecimento 
da saúde mental aumentou.100 As narrativas podem, 
assim, funcionar como lentes que permitem às 
pessoas olhar para a saúde mental de uma perspetiva 
diferente.

Representação para promover a inclusão

Finalmente, a representação, o poder e a voz podem 
fomentar a capacidade das pessoas de influenciar 
e participar, ao mesmo tempo que encorajam os 
outros. Aumentar a representação, o poder e a voz 
de diferentes experiências em espaços públicos, 
instituições, processos de governação, cargos 
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de liderança, arte, cinema, fotografia, música e 
escrita pode moldar as definições de quem importa, 
fomentar a sua agência e incentivar outras pessoas a 
participar. Pesquisas recentes para explorar o impacto 
da representação das mulheres no parlamento 
camaronês concluíram que a sua presença aumenta a 
sua participação em estruturas de tomada de decisões 
e influencia as matérias que o parlamento debate.101

Considerar as relações entre gerações pode, 
também, apontar mecanismos relacionados com 
reparações, reconciliação e justiça transitória.102 O 
parlamento australiano emitiu um reconhecimento 
oficial e um pedido de desculpas às Gerações 
Roubadas103 e às suas famílias, bem como um 
relatório que delineia recomendações de apoio à 
reconciliação.104 A Rede Comunitária de Artes iniciou 
um programa para ampliar as vozes dos anciãos 
indígenas para contar as suas histórias de opressão, 
sofrimento e sobrevivência. Os elementos comuns 
nas suas narrativas eram ciclos de desapropriação, 
consequências da desapropriação nas suas vidas 
e continuidade cultural e sobrevivência. Através 
de espaços de representação, os anciãos indígenas 
deram voz à sua história como parte do processo de 
cura, e a comunidade mais alargada foi convidada 
a reconhecer as histórias e o legado para entender a 
terra em que habitam.105

A participação na tomada de decisões e na 
construção de teias sociais são fundamentais para 
reforçar a representação e a agência. A inclusão é 
essencial para que o poder de tomada de decisões 
evolua para os contextos locais, através do qual se 
pode alcançar a participação e a cooperação iguais 
a nível comunitário.106 Em Kutna Hora, Chéquia, 
o governo realizou orçamentos participativos com 
jovens e crianças em 2019. Tanto os alunos do ensino 
primário como os do ensino secundário participaram 
na dotação orçamental do governo local. Cada 
turma nomeou representantes para apresentar um 
projeto em nome das suas escolas para o orçamento 
desde o nível escolar até ao nível municipal. Os 
jovens desempenharam o papel de coordenadores 
nas rondas locais de dotações orçamentais. Na fase 
final a dotação orçamental foi aberta para todos os 
alunos votarem. A ideia inicial do governo local era 
que os jovens vivessem a democracia por si só como 
executores e decisores. Ao contrário de exercícios 

semelhantes, este caso foi motivado pelo objetivo de 
incorporar os jovens.107

A ação coletiva e os movimentos sociais 
moldam a cultura e lidam com a incerteza

A ação coletiva, através de movimentos sociais e ini-
ciativas a nível comunitário, pode ser uma fonte de 
inspiração para investigadores, decisores políticos e 
defensores (destaques 6.6 e 6.7).

Para corrigir as desigualdades e proporcionar igual-
dade de oportunidades para as pessoas expandirem a 
sua agência e promoverem o desenvolvimento huma-
no, a transformação é imperativa ao nível das normas 
sociais e da cultura. Os movimentos sociais são fun-
damentais para o conseguir.

Para onde vamos a partir 
daqui é connosco

Temos de aprender a viver com tempos incertos e 
vidas conturbadas. O Relatório do Desenvolvimento 
Humano deste ano desafia-nos a ambicionar mais 
do que uma mera acomodação. Libertar o nosso 
potencial humano exigirá que deixemos que a 
flexibilidade, a criatividade, a solidariedade e a 
diversidade nos orientem para imaginar e criar 
futuros nos quais prosperamos.

Para onde vamos a partir daqui é connosco. Uma 
das grandes lições da história da nossa espécie é 
que podemos conseguir muito com muito pouco 
se trabalharmos em conjunto em prol de objetivos 
comuns. Mudanças planetárias perigosas, transições 
desconhecidas e polarização estão a tornar a 
incerteza mais desafiante. Ainda assim, temos mais 
ferramentas que nunca para nos ajudar a navegar e 
a corrigir o curso, sendo que nenhuma quantidade 
de magia tecnológica substitui uma boa liderança, 
coesão social e confiança. Se conseguirmos começar 
a fixar o lado humano da razão planetária – e este 
Relatório tenta realçar como – o futuro, apesar de 
incerto, será mais promissor do que perigoso, tal 
como deveria ser.
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A flexibilidade deve ser entendida como a rejeição 
de soluções políticas únicas e a prática deliberada 
de iteração, variação e recombinação na formulação 
de políticas. Por exemplo, o capítulo 4 baseia-
se na necessidade de atualizar estratégias para a 
segurança humana, tais como o reforço dos sistemas 
de proteção social com capacidades adaptativas 
incorporadas. Práticas como ciclos de reação, 
aprendizagem iterativa e projeto iterativo podem 
ser ferramentas valiosas para navegar em contextos 
incertos e encontrar soluções que se adaptem melhor 
a diferentes contextos e momentos.

Um fator chave para criar conhecimento e transmitir 
ideias é a evolução cultural cumulativa.1 Uma vez que 
a evolução não significa necessariamente eficiência 
e igualdade de resultados, requer estratégias para 
favorecer a flexibilidade, permitindo a adaptação 
a condições em constante mudança. Contudo a 
eficiência e a flexibilidade não precisam de ser 
permutáveis nos resultados das políticas se a 
flexibilidade se basear em mecanismos dinâmicos 
que permitam a mudança.2 Na verdade, um equilíbrio 
de ambos pode ser superior em contextos incertos.3

A criatividade teria dificuldade em prosperar 
em contextos homogéneos e rígidos, e soluções 
adequadas sensíveis ao contexto são difíceis de 
encontrar através da repetição segura de um conjunto 
restrito de políticas. No capítulo 3, os reformadores 
políticos bem sucedidos foram caraterizados pela sua 
vontade de tentar estratégias criativas de resolução de 
problemas. A incerteza significa que estamos sempre 
perante novos e multifacetados desafios. As soluções 
para estes desafios só podem surgir em ambientes 
com dinamismo correspondente. O capítulo 5 salienta 
como a nossa capacidade de prosperar em contexto 
de incerteza e de alcançar transformações dependerá 
da mudança através de políticas criativas. Na prática, 
a criatividade requer a exploração de ferramentas e 
abordagens como a aprendizagem iterativa, diversas 
perspetivas e gestão de riscos. A criatividade depende 
da interligação das sociedades, da fidedignidade das 
informações e da aprendizagem transmitida, e da 
diversidade dos traços culturais.4

A solidariedade deve ser entendida como 
reconhecendo a nossa interligação. “A solidariedade 
não assume que as nossas lutas são as mesmas lutas, 
ou que a nossa dor é a mesma dor, ou que a nossa 
esperança é para o mesmo futuro. A solidariedade 

implica empenho, trabalho, assim como o 
reconhecimento de que, mesmo que não tenhamos 
os mesmos sentimentos, ou as mesmas vidas, ou os 
mesmos corpos, vivemos em terreno comum.”5 Por 
exemplo, políticas redistributivas como uma proteção 
social robusta reconhecem como as desigualdades na 
agência, liberdades e capacidades têm consequências 
diretas e indiretas para todos os indivíduos, grupos e 
sociedades. 

Incorporar solidariedade significa reconhecer que 
as nossas vidas estão interligadas pelos impactos 
multidimensionais das nossas escolhas e pelos nossos 
espaços físicos, económicos e sociais partilhados. 
Perante a incerteza, as pessoas podem recorrer 
a valores padrão que vão além do pensamento 
estratégico, e num ambiente de confiança, o padrão 
pode ser a solidariedade (capítulo 4). E as transições 
para as energias renováveis podem ser feitas em 
solidariedade com os grupos e locais onde se 
encontram os recursos (capítulo 1), enquanto acordos 
insustentáveis poderiam impedir a consolidação dos 
ganhos de desenvolvimento humano para todos.

A inclusão pode permitir transformações, como se 
vê em exemplos ao longo do Relatório. O capítulo 4 
destaca a garantia de acesso e equidade nas tecnolo-
gias de comunicações. Os capítulos 2 e 5 discutem a 
regulamentação da inteligência artificial para abordar 
o enviesamento algorítmico e a discriminação. A in-
clusão vai além do aumento da participação e da di-
versidade; exige mudanças nas normas e atitudes das 
instituições e a cooperação das partes interessadas re-
levantes, da sociedade e dos decisores políticos para 
abordar as raízes do tratamento desigual.6

Estes quatro princípios motivadores não são exaus-
tivos, mas equilibrá-los pode ajudar a delinear cami-
nhos para a transformação. Conduzir a transformação 
requer o reconhecimento das ligações e tensões entre 
eles. Estes princípios não são mutuamente exclusi-
vos. Muitas vezes coexistem e cooperam entre si. Por 
exemplo, a inclusão pode desbloquear a inovação.7 A 
exposição à diversidade (de pessoas, práticas e insti-
tuições)8 motiva as pessoas a aprender,9 e a aprendi-
zagem iterativa faz parte da inovação.10

Solidariedade e inclusão11 são interdependentes. 
A solidariedade exige reconhecer e incorporar a di-
versidade de indivíduos, grupos, perspetivas e expe-
riências vividas que coexistem. Ao mesmo tempo, 
uma maior inclusão contribui para a solidariedade 

DESTAQUE 6.1
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através do combate às divisões e às desigualdades. Os 
movimentos sociais podem ensinar-nos muito sobre 
solidariedade na procura de inclusão, liderando o ca-
minho para que ninguém fique para trás. As institui-
ções podem apoiar as transformações impulsionadas 
pelos movimentos sociais e iniciativas comunitárias, 
ouvindo as diversas vozes daqueles cujos direitos 
estão a ser abreviados, alocando recursos e informan-
do as suas agendas de investigação para complemen-
tar as ações coletivas.12

Para lá dos múltiplos cruzamentos, pode também 
haver algumas tensões entre estes princípios 
motivadores. O paradoxo da diversidade representa 
um exemplo, como discute o capítulo 3.13 A 
diversidade de traços culturais tem talvez o maior 
potencial para potenciar a criatividade porque 
aumenta as possibilidades recombinatórias. Contudo 
também aumenta os custos de coordenação devido 
à multiplicidade de perspetivas. Para resolver este 

problema, a abordagem da evolução cultural analisa 
a elevada diversidade cultural que permite uma 
evolução de abordagens favorecendo os traços 
que melhor se adaptam às circunstâncias atuais,14 
compreendendo que estes traços podem diminuir se 
as circunstâncias mudarem. Isto exige uma elevada 
tolerância à diversidade, mas também significa 
que haverá desigualdade de resultados, porque 
algumas abordagens suportadas pela recombinação 
podem falhar e ser descartadas. No entanto, os bem 
sucedidos espalhar-se-ão e beneficiarão todos.15 
Por conseguinte, embora seja geralmente possível 
alinhar a flexibilidade, a criatividade, a solidariedade 
e a inclusão, não há um caminho simples para que 
trabalhem em conjunto, e as tensões podem significar 
compromissos ao longo do caminho. 

NOTAS

1 Muthukrishna e Henrich 2016.

2 Adler, Goldoftas e Levine 1999.

3 Phillips, Chang e Su 2019.

4 Schimmelpfennig e outros 2022. A diversidade de traços culturais refe-
re-se às diferenças de crenças, comportamentos, pressupostos, valores, 
tecnologias e outros traços transmissíveis.

5 Ahmed 2013, p. 189.

6 UNESCO 2021.

7 Hewlett, Marshall e Sherbin 2013.

8 Swidler 2013.

9 Garrett 2016; Gutiérrez e Rogoff 2003.

10 Por exemplo, um estudo recente apresentou provas a nível nacional 
sobre como a tolerância social em relação à homossexualidade está 
positivamente correlacionada com atitudes positivas para uma maior 
inovação tecnológica (Vu 2022).

11 De futuro, esta transformação deve ser orientada por uma igualdade 
de dignidade e voz e solidariedade entre os membros da comunidade 
(Bowles e Carlin 2021).

12 Levine 2019.

13 A tensão entre os traços adaptados a um contexto específico e a neces-
sidade de diversidade para permitir a adaptação a novos contextos está 
presente mesmo no comportamento coletivo das bactérias (Mattingly e 
Emonet 2022).

14 Schimmelpfennig e outros 2022.

15 Schimmelpfennig e outros 2022.
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Considere-se a África do Sul, onde as comunidades 
rurais empobrecidas se tornaram pró-ativas na 
melhoria da sua qualidade de vida. As mulheres 
organizaram iniciativas que vão desde clubes 
de poupança local e cooperativas até sistemas 
tradicionais de artesanato e permuta.1 Para o 
Projeto Comunitário das Mulheres de Zamukphila, 
as mulheres nas aldeias de Upsher formaram uma 
comunidade de cultivo de vegetais, cultivando 70 
por cento para vender nas estradas e o resto para 
autoconsumo. O projeto recebeu apoio de uma 
empresa que atribuiu uma parcela de terreno irrigado 
adjacente à aldeia, enquanto as mulheres forneceram 
fertilizantes e sementes.2

Outro projeto na África do Sul - a iniciativa 
Mansomani, liderada por mulheres negras - mobilizou 
apoio comunitário para converter uma parcela de 
terreno num campo de cana-de-açúcar irrigado e 
estabelecer ligação com um moinho de açúcar local. 
Isto ajudou a garantir uma fonte de rendimento para 
os produtores da comunidade. Os principais fatores 
de sucesso foram a liderança, que persistiu por mais 
de 20 anos, e o apoio externo. Nesta linha, agentes 
externos, como organizações não governamentais 
ou governos podem apoiar iniciativas sensíveis às 
necessidades e aspirações locais, preservando a 
agência da comunidade.3 Através deste projeto, as 
mulheres usaram o que já existia – terra e irrigação – e 

investiram em recursos agrícolas para terem mais 
independência económica e estarem mais preparadas 
para enfrentar choques.

Em 2012, um grupo de clínicos na República 
Democrática do Congo criou o Instituto Africano de 
Respostas Integradas à Violência Contra as Mulheres 
e HIVAIDS no Hospital Panzi para investigação no 
domínio da saúde mental em contextos africanos. 
O hospital associou-se a uma organização feminista 
local para prestar aconselhamento e formação 
em Kiswahili. Capacitação do pessoal médico, 
juntamente com sessões de aconselhamento 
individual e em grupo, utilizando música e dança 
para facilitar a cura e a terapia, e atribuição de  
terras e ferramentas para as mulheres reiniciarem a 
agricultura ou reconstruirem os ativos.4 A construção 
da agência emocional e económica das mulheres 
traduziu-se numa maior inclusão nos espaços 
políticos, capacitando as mulheres a expressarem 
solidariedade, organizando-se para angariar fundos 
através da venda de produtos locais.5 Ter a perspetiva 
das mulheres locais afetadas pelas mesmas 
desigualdades estruturais facilitou a coordenação 
e a comunicação e abriu um conjunto diferente de 
soluções possíveis.

NOTAS

1 Nel e Binns 2000.

2 Nel e Binns 2000.

3 Nel e Binns 2000.

4 Permitir que as mulheres que sofrem de angústia, estigmatização e isola-
mento incorporem estados positivos de conexão espiritual e social pode 
ajudá-las a curar à medida que encontram sentimentos de conexão e 
pertença à voz coletiva, movimento e autoexpressão criativa (Horn 2020).

5 Horn 2020.
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O voluntariado pode ser visto como um seguro 
coletivo arraigado na solidariedade que pode 
preparar as comunidades para choques ambientais. 
No Sudão durante estações de alta procura ou seca, as 
comunidades trabalham em conjunto através de nafeer 
(apelos à mobilização), onde as pessoas se ajudam 
mutuamente nas atividades de cultivo e colheita. 
Os militares também se envolvem, protegendo 
as colheitas contra roubos e na reconstrução de 
mesquitas e outros edifícios danificados durante o 
conflito. Sem confiança, colaboração e comunicação 
para construir um sentimento de solidariedade, 
esta atividade não poderia ser realizada por apenas 
um agricultor. Mas quando as pessoas se juntam, as 
colheitas podem ser colhidas de forma mais rápida e 
produtiva.1

Os mecanismos políticos que favorecem a 
inclusão eliminam tipicamente barreiras ou atitudes 
e comportamentos discriminatórios para garantir 
a participação das pessoas em esferas sociais, 
económicas, políticas e cívicas.2 A igualdade 
de participação fomenta a agência e aumenta a 
diversidade através de oportunidades e escolhas. A 
inclusão pode funcionar como um seguro Por exemplo, 
incluindo os pequenos agricultores na conceção, nos 
modelos de negócio e na tomada de decisões dos 
fornecedores de plataformas digitais, contribuiria 
grandemente para permitir todo o potencial e 
benefícios das inovações tecnológicas de informação 
e comunicação em África.3 Há uma procura crescente 
de políticas de inclusão, uma vez que as mulheres, 
os povos indígenas e os migrantes continuam a 
ser excluídos.4 Desde 2017, o governo colombiano 
concedeu uma autorização especial para autorizar os 
imigrantes venezuelanos a trabalharem. Em geral, o 
programa alargou o acesso ao mercado de trabalho, 
mas persistem barreiras como o reconhecimento de 
credenciais ou o acesso aos mercados financeiros, 
limitando as oportunidades dos trabalhadores 
imigrantes.5 Como parte de um conjunto de métodos 

de avaliação flexíveis e inclusivos, os Países Baixos 
têm trabalhado com organizações locais de migrantes 
e refugiados para oferecer provas de credenciais 
equivalentes às neerlandesas e facilitar a avaliação 
e o reconhecimento das qualificações dos cidadãos 
sírios.6

O debate pode funcionar como seguro para a 
polarização7 e é uma das chaves para alcançar o 
reconhecimento.8 Embora seja uma capacidade 
humana natural, requer esforços intencionais e 
concertados: regras, para suscitar uma reflexão 
inclusiva e civil; histórias que fazem sentido, 
dão sentido e instilam um sentido coletivo de 
compromisso; liderança que envolve os cidadãos 
numa retórica de debate; resultados que importam 
para as pessoas; e a possibilidade de transmitir 
e aprender as competências para instilar uma 
cultura de deliberação.9 O debate é especialmente 
importante para permitir o raciocínio público de 
forma participativa e inclusiva, em que as ideias 
são representadas e apresentadas por todos os 
grupos, independentemente do seu estatuto político, 
económico ou outro (ver capítulo 4). Mesmo na 
ausência de debates organizados, o contacto entre 
grupos tem demonstrado diminuir a desumanização 
entre grupos10 e reduzir a hostilidade.11 No entanto, 
o contacto negativo pode exacerbar as hostilidades,12 
sublinhando a importância da criação de diálogo e 
de contacto intergrupo para o sucesso através das 
condições e configurações em que são encorajadas. 
Além do debate, o voto também é eficaz porque 
permite que os cidadãos restrinjam trânsfugas e 
tranquilizem os cidadãos cooperantes de que os seus 
esforços não são inúteis. O acompanhamento da 
mudança cultural poderia consistir numa mudança de 
mentalidade de procurar exclusivamente o interesse 
próprio para acreditar que as pessoas podem tomar 
decisões para um bem maior.13

NOTAS

1 Lough e outros 2018.

2 Yang e outros 2016.

3 Sarku 2022.

4 Yang e outros 2016.

5 Selee e Bolter 2022.

6 Desiderio 2016.

7 Fishkin e outros 2021.

8 Fuentes-Nieva 2022.

9 Ryfe 2005.

10 Bruneau e outros 2021.

11 Wojcieszak e Warner 2020.

12 Wojcieszak e Warner 2020.

13 Hauser e outros 2014.
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A angústia mental pode tornar-se um obstáculo 
ao desenvolvimento humano em determinadas 
circunstâncias (ver capítulo 2). Para evitar isto, os 
decisores políticos, bem como as próprias pessoas, 
podem tomar medidas e prevenir situações que 
causam angústia mental, mitigar crises e criar 
resiliência psicológica sem deixar ninguém para trás.

Prevenção da angústia

O primeiro nível de políticas para combater o 
ciclo de angústia e o desenvolvimento humano 
limitado consiste em prevenir a angústia. Criar 
ambientes seguros através de instituições nacionais 
fortes e cooperação internacional é o cenário 
ideal. A formulação de políticas socioeconómicas 
pode contribuir para este objetivo. O apoio ao 
rendimento, por exemplo, tem demonstrado diminuir 
significativamente a angústia mental das crianças e 
jovens que vivem num agregado familiar.1 A educação 
é fundamental para a capacitação, permitindo que 
as pessoas filtrem informação de boa qualidade 
a partir da informação abundante durante a era 
digital. Pode também incentivar as pessoas a agir 
em relação às alterações climáticas e outras pressões 
do Antropoceno, proporcionando-lhes apropriação 
e agência para moldar o seu próprio futuro.2 E pode 
prevenir a discriminação.3

A diplomacia e a negociação podem evitar alguns 
conflitos violentos. Contudo outros conflitos podem 
ser impedidos de se tornarem violentos numa 
fase muito mais precoce através de comunidades 
socialmente coesas, bem como de redes de apoio 
fortemente unidas.4 Além disso, foi demonstrado que 
o enraizamento social - conexões sociais e relações 
interpessoais dentro das redes sociais e identidades 
de grupo - reduz o stress e a ansiedade.5 Perante a 
ameaça e a incerteza, as normas culturais são cruciais 
para manter as sociedades coesas e organizadas6

Mitigar crises

Conforme ficou demonstrado pela pandemia de 
Covid-19, bem como por múltiplos eventos climáticos 
extremos em todo o mundo, a prevenção de crises 

pode nem sempre ser possível à luz de ameaças sem 
precedentes. Nesse caso, as políticas socioeconómicas 
podem proporcionar continuidade e estabilidade 
transitórias. Durante os múltiplos confinamentos 
causados pela pandemia, as economias com contratos 
sociais fortes e sistemas de proteção social robustos 
causaram menos preocupações às pessoas e foram 
menos afetadas pelas consequências económicas.7 
Exemplos incluem pagamentos universais de 
emergência comparáveis a um rendimento básico 
universal temporário8 e algumas políticas tradicionais 
de proteção social, tais como o alargamento dos 
subsídios de doença, a proteção do desemprego 
e os benefícios para as famílias e os idosos.9 A 
pandemia demonstrou que instituições sociais fortes 
podem ajudar a mitigar crises, contribuindo para 
a estabilidade. Contudo algumas destas medidas 
também podem ajudar em eventos climáticos 
extremos, quando secas ou inundações prejudicam 
as colheitas, ou quando os meios de subsistência 
são danificados durante conflitos armados. Confiar 
em sistemas de proteção social coesos assegura o 
sustento das pessoas e pode, assim, aliviar a angústia 
mental até que as crises sejam ultrapassadas.

Criar resiliência

Nem todas as incertezas e crises podem ser 
prevenidas ou atenuadas, mas isso não significa 
que as pessoas tenham de desenvolver distúrbios 
mentais. Com acesso universal a serviços de saúde 
mental, bem como outras abordagens de resiliência 
e cura culturalmente alinhadas,10 as pessoas são 
muitas vezes capazes de absorver a angústia mental 
e prosperar no contexto de incertezas. Muitos 
destes serviços poderiam ser oferecidos dentro das 
estruturas sociais existentes, como escolas e centros 
comunitários.

Há uma grande variedade de intervenções de saúde 
mental e bem-estar, mas algumas demonstraram ser 
especialmente eficazes para a angústia. Por exemplo, 
a dessensibilização e reprocessamento através do 
movimento ocular tem demostrado uma melhoria 
significativa dos sintomas de transtorno de stress pós-
traumático,11 incluindo em veteranos e crianças,12 
ultrapassando o sucesso da farmacoterapia.13 O Yoga 
pode aliviar a ansiedade, a depressão e a somatização14 

DESTAQUE 6.4

Abordar a angústia mental: capacidades 
para pessoas e decisores políticos
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e libertar tensões musculares relacionadas com o 
stress que podem causar enxaquecas.15 Exercícios de 
mindfulness e meditação são usados há muito tempo 
em psicoterapia,16 e provas empíricas mostram que 
podem melhorar a depressão17 e comportamentos 
agressivos.18 Acessível em larga escala, isto pode 
quebrar ciclos de violência e angústia mental - 
um passo para a criação de sociedades pacíficas. 
É necessário prestar mais atenção ao acesso 

universal a estas e outras técnicas, bem como ao 
desmantelamento da estigmatização em torno da 
saúde mental. Narrativas dentro do discurso político 
podem ajudar a alcançar isso e fomentar a esperança 
coletivamente.19

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

NOTAS

1 Angeles e outros 2019; Costello e outros 2003.

2 PNUD 2020a.

3 Gronholm e outros 2017; Jaramillo 2022; UN 2013; Winthrop 2020.

4 Aall e Crocker 2019.

5 Jetten e outros 2009.

6 Jackson, Gelfand e Ember 2020.

7 Abdoul-Azize e El Gamil 2021; Razavi e outros 2020.

8 Ver Sérvia, Singapura e Estados Unidos.

9 Razavi e outros 2020. Outros exemplos incluem o apoio às empresas 
na retenção de trabalhadores através de benefícios de retenção no 
emprego, a fim de prevenir o desemprego, como foi o caso da Dina-
marca, República Dominicana, Alemanha, Itália, Japão, Malásia, Países 
Baixos e Tailândia; políticas ativas do mercado de trabalho para facilitar a 
correspondência de competências, o aconselhamento em linha e a me-
diação laboral, tais como na Bélgica, na China, na Estónia, na República 
da Coreia e na Malásia; e licenças para assistência à família alargadas 
e prestações de acolhimento de crianças durante o encerramento das 
escolas.

10 Dein 2020; Igreja, Kleijn e Richters 2006; Kpobi e Swartz 2019.

11 Associação Americana de Psiquiatria 2013; Shapiro 1996.

12 van den Berg e outros 2015. Para um estudo sobre veteranos, ver Sil-
ver, Rogers e Russell (2008). Para o efeito nas crianças ver Rodenburg 
e outros (2009). Os resultados podem variar de acordo com os níveis 
de dissociação em pacientes, que se demonstrou reduzir a eficácia da 
terapia de dessensibilização e reprocessamento através do movimento 
ocular (Bae, Kim e Park 2016). No entanto, nesse caso, a terapia pode 
ser combinada com exercícios de mindfulness que podem reduzir a 
dissociação.

13 van der Kolk e outros 2007.

14 Brown e Gerbarg 2005; Saeed, Antonacci e Bloch 2010. Para a ansieda-
de, ver também Gabriel e outros (2018).

15 Gabriel e outros 2018.

16 Smith 1975.

17 Butler e outros 2008.

18 Singh e outros 2007.

19 Lamont 2019. Sobre a controvérsia em torno do conceito de esperança, 
ver Schlosser (2013).
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As redes sociais transformaram o panorama do 
consumo e difusão da desinformação. As pessoas 
podem agora encontrar e partilhar imediatamente 
conteúdos com milhares de milhões de outros 
utilizadores online através de plataformas como o 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, Snapchat, 
TikTok, Twitter, WhatsApp e YouTube, entre muitas 
outras. A publicidade, as artes, o entretenimento, o 
comércio, a defesa, a educação, o jornalismo e até 
as entidades públicas adaptaram estratégias para 
chegar aos utilizadores em espaços de socialização 
online. O mesmo se aplica à distribuição de notícias. 
Até 2021, cerca de 60 por cento dos utilizadores em 
algumas regiões do mundo usavam plataformas como 
o Facebook e o WhatsApp para acompanharem as 
notícias (figura S6.5.1).1 

Juntamente com os potenciais benefícios de 
expandir rapidamente os espaços sociais virtuais, as 
redes sociais fornecem terreno fértil para espalhar 
desinformação2 e fake news3, assim como o uso 
direcionado e intencional de plataformas para 
aumentar a polarização e radicalização.4 Plataformas 
proeminentes das redes sociais foram convocadas 
para agir nesta frente por utilizadores, decisores 
políticos, autoridades, mas também o fizeram de 
acordo com a sua própria convicção. 

A discussão política sobre a desinformação 
encontra frequentemente tensão na interseção 
entre a liberdade de expressão, a importância de 
uma difusão de informação precisa, verificada e 
fiável e a determinação dos limites do respeito e da 
civilidade no comportamento online. “Queremos 
ajudar as pessoas a manter-se informadas sem 
asfixiar o discurso público produtivo. Existe também 
uma linha ténue entre notícias falsas e sátira ou 

opinião.”5 “Não é apenas o que retiramos, mas a 
forma como tratamos todo o conteúdo que deixamos 
que nos dá o melhor caminho para avançar. (...) Uma 
abordagem excessivamente agressiva em relação 
às remoções também teria um efeito inibidor na 
liberdade de expressão.”6 As grandes plataformas de 
comunicação social têm agora políticas e orientações 
sobre a desinformação e desenvolveram estratégias 
variadas para a combater, desde funcionalidades de 
denúncia iniciadas pelo utilizador até à eliminação da 
desinformação e restrição de contas. 

Os órgãos governativos, nacionais e internacionais, 
têm demonstrado mais interesse nos efeitos da 
desinformação dos meios de comunicação social. 
O Roteiro do Secretário-Geral da ONU para a 
Cooperação Digital e o próximo Pacto Global 
Digital no contexto da Agenda Comum incorporam 
a prioridade da confiança e segurança digitais para 
o presente e o futuro do desenvolvimento digital.7 
As recomendações políticas sobre a desinformação 
a nível internacional sublinham a importância 
de proteger os direitos humanos e a liberdade de 
expressão; enfatizam métodos que criam confiança, 
literacia mediática e cooperação; e enfatizam os 
perigos da utilização excessiva e de situações abusivas 
de censura.8

A União Europeia aumentou a sua regulamentação 
sobre a desinformação e a utilização das redes sociais. 
A Comissão Europeia desenvolveu um plano de ação 
que inclui um Código de Prática sobre Desinformação, 
o Observatório Europeu dos Meios de Comunicação 
Digitais e o Plano de Ação para a Democracia 
Europeia, com diretrizes para as obrigações e a 
responsabilização das plataformas onlie.9 A Lei dos 
Serviços Digitais, um “conjunto abrangente de novas 

Figura S6.5.1 Parte considerável dos utilizadores por todo o mundo recebe as suas notícias através das redes 
sociais
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Fonte: Newman e outros 2022.
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regras que regulamentam as responsabilidades dos 
serviços digitais que atuam como intermediários 
na UE para ligar os consumidores a bens, serviços e 
conteúdos,”.10 foi acordado em abril de 2022 e irá 
reformular as obrigações e relações entre os serviços 

digitais e as estruturas de governação na Europa. 
Isto irá estabelecer novas regras e mecanismos de 
aplicação sobre atividades digitais, incluindo a gestão 
da desinformação.

NOTAS

1 Newman e outros 2022.

2 Waszak, Kasprzycka-Waszak e Kubanek 2018.

3 Di Domenico e outros 2021.

4 Thompson 2011; Tucker e outros 2018.

5 Meta 2022.

6 Mohan 2021.

7 ONU 2020c.

8 ONU 2022b.

9 Parlamento Europeu, Conselho Europeu e Comité Económico e Social 
Europeu e Comité das Regiões Europeu 2018.

10 Comissão Europeia 2022.
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Quer se esforce por mudar configurações culturais 
ou tente adaptar-se às dificuldades, a ação coletiva 
tem um poder transformador que transmite ideias e 
molda narrativas, bem como perceções, que podem 
ser vitais para a adaptação.1

Face à incerteza e às deficiências institucionais,2 
sentimentos de descontentamento e insatisfação 
transversais podem motivar um impulso de 
solidariedade no seio das comunidades ou grupos 
sociais. Isto pode traduzir-se em organização e 
ação coletiva em busca de resiliência comunitária 
e melhores resultados de desenvolvimento. Os 
movimentos sociais são um exemplo claro de como as 
escolhas das pessoas têm apoiado as transformações. 
Ao longo da história, o mundo testemunhou o poder 
dos movimentos sociais, onde pessoas ligadas 
por um propósito comum ou identidade comum 
desencadearam mudanças transformadoras para 
sociedades inteiras.3 

Uma vasta gama de movimentos sociais 
desenvolve-se devido a expetativas não satisfeitas e a 
crenças morais de equidade e justiça social.4 Alguns 
fazem-no através da identidade coletiva.5 Em todos 
os casos o processo está ligado a emoções e ideias 
culturais com o poder de transformar um objetivo ou 
interesse pessoal, de adotar os objetivos e interesses 
de um grupo.6 Os indivíduos que se envolvem num 
movimento social desenvolvem uma perspetiva 
normativa partilhada, ou preocupações partilhadas 
de mudança, que lhes dão um sentido de propósito 
comum.7

Os indivíduos juntam-se aos movimentos 
sociais e sustentam a sua mobilização devido a 
fatores racionais, emocionais, comportamentais, 
de liderança, organizacionais e sócio normativos.8 
Ainda que as emoções estejam presentes em 
todas as fases do ciclo de vida de um movimento 
social9, e motivem positivamente os indivíduos, 
têm sido frequentemente descartadas ou julgadas 
injustamente por pessoas de fora.10 Por exemplo, os 
manifestantes são frequentemente retratados como 
irracionais ou imaturos,11 hostis ou violentos, ou como 
necessitando de ser disciplinados.12 O estudo das 
emoções na política e nos movimentos sociais surgiu 
para reconhecer que as emoções permeiam qualquer 
ação política,13 moldam os objetivos dos movimentos 
e determinam o seu sucesso. Esta análise pode 
fornecer ensinamentos para as mudanças necessárias 

à transformação, encorajando novas formas de 
pensar e de abordar os mecanismos políticos. 

Para que um movimento social tenha sucesso, 
um dos fatores mais importantes é que conduza 
à mudança e transformação social, bem como a 
escolhas estratégicas.14 Os movimentos sociais 
podem surgir quando um grande grupo de pessoas 
fica angustiado com uma situação particular ou 
é impulsionado por líderes que as mobilizam e 
facilitam uma maior consciência das preocupações, 
coalescendo-se depois quando se tornam mais 
organizados de forma a aumentar a consciência e 
mobilizar recursos. Após as instituições formais e 
informais tomarem conhecimento de um movimento 
e o burocratizarem, um movimento social pode seguir 
vários caminhos antes de começar a sofrer uma 
desaceleração. (figura S6.6.1).15

Os movimentos sociais bem sucedidos têm 
demonstrado um empenho em mudar normas 
e atitudes, e não apenas reformas políticas. 
Por exemplo, os ativistas LGBTQI+ utilizaram 
a pesquisa de sondagens para reestruturar as 
mensagens da campanha pública sobre os direitos, 
de modo a incluir também palavras sobre amor e 
compromisso; isto acabou por se tornar no slogan 
“Amor é amor” e contribuiu para a mudança do 
direito matrimonial.16

A frequência dos protestos sociais aumentou em 
média 11,5 por cento por ano entre 2009 e 2019 em 
todas as regiões do mundo, com a maior concentração 
de atividade no Médio Oriente e no Norte de África 
e o crescimento mais rápido na África Subsaariana.17 
A pandemia de Covid-19 parou os protestos em 
massa de março a maio de 2020, mas em vez de 
desaparecer, os movimentos sociais adaptaram-se 
às medidas pandémicas e voltaram à medida que as 
restrições diminuíam.18 

Os movimentos sociais de identidade surgem 
para desafiar os entendimentos tradicionais de 
distribuição de poder e repensar a forma como certos 
grupos são vistos. Estes movimentos visam recuperar 
e transformar as narrativas em torno da identidade de 
um grupo que tem sido historicamente discriminado 
e oprimido. Confrontar crenças e comportamentos 
tradicionais constitui uma reivindicação de poder 
e proporciona um sentido de agência, orgulho, 
autoconfiança e igualdade.19 Este tipo de movimento 
é ao mesmo tempo reformador e transformador, 
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uma vez que procura expandir as oportunidades, 
mas também as liberdades. Tomemos o exemplo do 
movimento feminista (destaque 6.7).

Embora determinantes na sua capacidade 
transformadora e como exemplos de solidariedade 
intergrupo, as lutas baseadas na identidade podem 
também reificar narrativas contraditórias entre 
grupos e reafirmar divisões estruturais e sociais 
baseadas em certas dimensões de identidade. Isto 
pode trazer desafios numa cooperação global mais 
ampla e levar à violência e ao conflito. Pode também 
ofuscar a liberdade no seio da autoidentificação e a 
sobreposição de identidades multidimensionais em 
todo o mundo. Isto é especialmente preocupante 
para os movimentos que procuram atentar contra as 
liberdades dos outros. Como argumentado no capítulo 
3, a chave para enfrentar estes desafios é reconhecer 
que cada pessoa compreende identidades múltiplas e 
sobrepostas que podem adquirir relevância diferente 
dependendo do contexto, podendo mudar com o 
tempo.

Os impactos duradouros dos movimentos sociais 
permeiam os repertórios culturais e transformam 
as sociedades. Podem mudar a nossa maneira de 
viver, fazer-nos questionar crenças tradicionais, 
reposicionar identidades e eliminar estereótipos e 
preconceitos. As mudanças políticas que surgiram 
de protestos e movimentos dependeram de amplas 
mudanças nas atitudes públicas.20 As mobilizações 

mudam a cultura através de diferentes canais: opinião 
pública, memórias, língua, estilo de vida, meios de 
comunicação, e instituições políticas e não políticas.21 
São uma forma de imprimir ímpeto e direção ao ciclo 
de respostas entre as atitudes e normas sociais e as 
respostas institucionais e políticas.

A natureza e o tom da cobertura mediática podem 
mudar as perceções da opinião pública, mesmo que 
indiretamente. Um estudo documentando a mudança 
da opinião pública como resultado do movimento 
feminista nos Estados Unidos argumenta que a 
cobertura mediática teve um efeito significativo 
nas atitudes de género, de tal forma que o público 
começou a reconsiderar os papéis tradicionais e a 
adotar pontos de vista alternativos.22 Embora os meios 
noticiosos tradicionais ainda dominem a recolha de 
notícias na Europa e nos Estados Unidos23 e tenham 
uma forte influência sobre a política, as redes sociais 
têm tido um impacto significativo nestas dinâmicas 
nos últimos anos, uma vez que a circulação de 
notícias é cada vez mais apresentada em plataformas 
como o Facebook, Instagram, TikTok, Twitter 
e YouTube. Através dos meios de comunicação 
social e das redes sociais, os ativistas desafiaram as 
representações tradicionais de grupos, combateram 
o estigma e aumentaram a representação de grupos 
entre escritores, produtores e intérpretes.24 O acesso 
mais descentralizado e aberto aos media aumentou 
a representação e a diversidade de perspetivas numa 

Figura S6.6.1 Movimentos sociais ligam a ação coletiva às instituições
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Fonte: Elaboração do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano adaptado de Blumer (1995), Mauss (1975) e Tilly (1977).
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plataforma. Contudo também levantou preocupações 
sobre a qualidade da informação e a necessidade de 
ferramentas para filtrar, discernir e gerir a violência, 
o ódio e a desinformação. Nestes contextos, existe 
o risco de algumas formas de movimentos sociais 
difundirem desinformação e promoverem formas de 
injustiça, domínio e opressão. 

Mudanças nos comportamentos do dia-a-dia, tais 
como estilo de vida ou linguagem, são outros canais 
para movimentos que desencadeiam mudanças. As 
mudanças na lei para o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo desencadearam rápidas mudanças em 
termos de atitudes. Combinadas com o ativismo 
do movimento de direitos LGBTQI+, as mudanças 
combateram o estigma, redefiniram o género como 
uma construção social e incorporaram uma linguagem 
inclusiva e pronomes neutros em termos de género 
para pessoas não binárias e queer.25 No entanto, em 
alguns países onde as categorias de terceiro género 
são oficialmente reconhecidas há décadas, muitos 
ativistas LGBTQI+ estão a fazer campanha contra a 
imposição forçada de pronomes de terceiro género, 
salientando a importância de as pessoas terem a 
agência para determinar a sua própria identidade 
em vez de a terem imposta por atores externos.26 
Graças ao movimento feminista, os termos machismo 
ou machista, feminista e sexista tornaram-se mais 
amplamente utilizados e compreendidos.27

Outros movimentos como os ligados ao 
ambientalismo e justiça social produziram mudanças 
de estilo de vida nas sociedades onde são mais 
proeminentes.28 As pessoas modificam o seu 
comportamento para serem coerentes com as suas 
ideologias, valores e ações. Exemplos de mudanças 
nos comportamentos diários incluem boicotes a 

empresas que não cumprem os padrões elevados de 
comportamento sustentável. Estes consumidores 
conscientes são mais propensos a tornarem-se 
politicamente ativos29 e podem apresentar incentivos 
para que as empresas declarem e atuem cada vez 
mais sobre os seus princípios sociais e ambientais 
com práticas mais inclusivas e sustentáveis.30 As 
comunidades locais estão também a transformar as 
práticas para sistemas alimentares sustentáveis. As 
comunidades indígenas aprenderam a viver da terra 
sem prejudicar a integridade dos ecossistemas. Māori 
e as comunidades do povo Quechua, construíram 
uma plataforma para recuperar direitos culturais 
sobre paisagens alimentares, promovendo direitos 
e responsabilidades coletivas sobre a terra e os 
alimentos, com base nas suas práticas comunitárias 
para preservar a agrobiodiversidade.31

Quando os indivíduos pertencentes a uma 
comunidade percebem que as instituições ou 
autoridades governamentais não são fiáveis e não 
apoiam, as políticas e a regulamentação podem 
parecer insuficientes. Isto cria uma necessidade 
de ação, sendo a colaboração utilizada como um 
mecanismo de sobrevivência.32 Nestes contextos, 
os movimentos sociais estão arraigados na 
solidariedade, chave para vencer a injustiça, o 
domínio e a opressão.33

NOTAS

1 Por volta da década de 1980, os esforços dos movimentos sociais para 
transformar os comportamentos e identidades culturais dominantes co-
meçaram a ser reconhecidos (Goodwin e Jasper 2006; Johnston, Larana 
e Gusfield 1994). 

2 Fransen e outros 2021.

3 Zald, Morrill e Rao 2005.

4 Jenkins, Wallace e Fullerton 2008.

5 Polletta e Jasper 2001.

6 Os movimentos sociais questionaram o status quo de políticas, institui-
ções e estruturas e lançaram luz sobre as violações dos direitos huma-
nos, discriminação e violência (Blumer 1951; Christiansen 2009).

7 DeFronzo e Gill 2020; James e Van Seters 2014.

8 Bate, Bevan e Robert 2004.

9 Jasper 2011.

10 Ferree 1992; Flam 1990.

11 Goodwin, Jasper e Polletta 2000.

12 Jasper 2021.

13 Goodwin e Jasper 2006.

14 Crutchfield 2018. Ter liderança implica ter um líder eficaz e pessoas dis-
postas a partilhar o poder e liderar a partir dos bastidores, capacitando 
múltiplos líderes locais de base e pessoas com uma “experiência vivida” 
para falar e agir em nome da questão que defendem.

15 Blumer 1951; Christiansen 2009.

16 Crutchfield 2018. 

17 Brannen, Haig e Schmidt 2020, p. 1.

18 Pleyers 2020.

19 DeFronzo e Gill 2020; Gill e DeFronzo 2009.

20 Amenta e Polletta 2019. Os impactos culturais da mobilização têm sido 
documentados nas arenas políticas e económicas (Bosi, Giugni e Uba 
2016; Snow e outros, 2018).

21 Amenta e Polletta 2019.

22 Banaszak e Ondercin 2016.

23 Mitchell e outros 2016; Taylor e Keeter 2010. Como salientado no desta-
que 6.3, em África e no Sul da Ásia, em particular, uma percentagem mui-
to mais elevada da população consome notícias através de aplicações 
nas redes sociais.

24 Cockrill e Biggs 2018; Perlman 2016.
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25 Um dos elementos-chave do discurso mediático tem sido a condição 
estigmatizada, que é vista primeiro como involuntária e mesmo ligada ao 
destino (Garretson e Suhay 2016).

26 Human Rights Watch 2020b, 2021; Khadgi 2021.

27 Mansbridge e Flaster 2007.

28 Haenfler, Johnson e Jones 2012.

29 Willis e Schor 2012.

30 Crutchfield 2018. 

31 Huambachano 2020.

32 Fransen e outros 2021.

33 Gould 2018.
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Os movimentos feministas e das mulheres têm 
promovido os direitos das mulheres numa variedade 
de questões, tanto a nível nacional como mundial. As 
mobilizações feministas estão associadas a melhores 
direitos legais de participação na vida económica, 
maior representação na política, melhor apoio ao 
trabalho doméstico remunerado e não remunerado, 
melhor proteção contra o assédio sexual, melhor 
acesso à posse da terra, inclusão financeira,1 
superar o estigma e aumentar a consciência em 
torno da violência contra mulheres e raparigas.2 
As mobilizações feministas têm crescido em todos 
os grupos do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Os países com um IDH baixo e médio 
registaram os maiores aumentos na autonomia e 
força dos movimentos feministas (figura S6.7.1). 
Entre os países com um baixo IDH que registaram 
um maior aumento dos movimentos feministas 

contam-se o Burquina Fasso, o Haiti, a Libéria, o 
Ruanda, o Senegal e o Uganda. Entre os países com 
um IDH médio, encontram-se o Bangladeche, os 
Camarões, a Índia e Marrocos, entre outros. O Sul da 
Ásia e a América Latina têm tido as pontuações mais 
altas do Índice de Mobilização Feminista em média 
desde 1995, enquanto os Estados Árabes têm tido as 
pontuações mais baixas.

As mobilizações feministas desafiam estereótipos, 
redefinem fronteiras e expandem a agência para 
mulheres e raparigas. Podem abrir caminhos para 
o bem-estar e agência das mulheres que ocupam 
espaços em todas as esferas da vida, usando as 
suas vozes para trazer novas perspetivas, participar 
igualmente na sociedade e responsabilizar 
governos e outros em posições de poder. Os países 
com movimentos feministas poderosos ou uma 
representação mais elevada das mulheres nos 
parlamentos adotaram em média mais cinco medidas 
relacionadas com género em resposta à pandemia de 
Covid-19 do que os países sem estas caraterísticas.3 
Os ativistas nestes países desenvolveram planos 
feministas e avaliações orçamentais de género, para 
além de exigirem ações para combater a violência 
contra as mulheres e raparigas e para melhorar 
o acesso aos serviços públicos. Dois exemplos 
são a Mesa Redonda Género e Covid-19 com 
79 organizações da sociedade civil no Chile4 e o 
Women's Caucus na legislatura do Brasil5 (Bancada 
Feminina) que defende que as estruturas que ajudam 
as mulheres e raparigas sujeitas a violência sejam 
declaradas serviços públicos essenciais. 

A participação das mulheres nos movimentos 
sociais tem promovido mudanças nas normas 
tradicionais de género através de duas vias principais: 
reformas políticas e reformulação dos papéis em 
função do género e das relações de poder.6 Os 
países com menor presença de movimentos ou 
protestos de mulheres (conforme medido pelo 
Índice de Mobilização Feminista) têm os maiores 
níveis de preconceito contra a igualdade de género 
e capacitação das mulheres (conforme medido pelo 
Índice de Normas Sociais de Género; figura S6.7.2; ver 
também a caixa S6.7.1). Os elevados riscos e custos 
da mobilização das mulheres nestes contextos são 
provavelmente muito mais elevados, alimentando 
um ciclo vicioso. A associação entre a presença de 
preconceitos e uma menor mobilização feminista 

Figura S6.7.1 As mobilizações feministas têm crescido 
em autonomia e força em todos os grupos do Índice de 
Desenvolvimento Humano
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Nota: O Índice de Mobilização Feminista combina autonomia e força de mo-
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Um país sem qualquer movimento feminista recebe um 0 (FMI = 0 + [0*0] = 
0). O índice atribui 1 ponto pela existência de um movimento, pelo que um 
país com um movimento feminista de qualquer tipo, que não seja forte ou 
autónomo, recebe um 1 (1 + [1*0] ou 1 + [0*1]). Um país com um movimento fe-
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Fonte: Forester e outros 2022.
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aparece nas dimensões política e económica: em 
países com menos mobilizações feministas, quase 
50 por cento das pessoas pensam que os homens são 
melhores líderes políticos e mais de 40 por cento 
pensam que são melhores dirigentes de empresas do 
que as mulheres.

Como estão a mudar os preconceitos contra a 
igualdade de género e capacitação das mulheres? 
O Índice das Normas Sociais de Género 2022

As desigualdades de género persistem, e choques 
recentes, incluindo desequilíbrios planetários, a 
pandemia de Covid-19 e crises económicas, estão 
a agravar o atual cenário para as mulheres em todo 
o mundo. O Índice de Desigualdade de Género 
(IDG) revela uma falta de melhoria global nas suas 
dimensões, com o valor mundial a estagnar em 0,465 
nos últimos três anos. De forma alarmante, todas as 
regiões registaram um declínio no valor do IDG de 
2019 a 2020 exceto a Ásia do Sul, que registou um 
aumento; de 2020 a 2021 todas as regiões exceto 
os Estados Árabes e a Ásia Oriental e o Pacífico 

registaram um declínio.7 Embora as mulheres tenham 
visto alguns progressos nas capacidades básicas, 
ainda existem desafios em áreas que envolvem maior 
agência e poder. Em 59 países as mulheres adultas 
têm um nível de escolaridade mais elevado que os 
homens adultos. Nesses mesmos países, a diferença 
de rendimentos entre homens e mulheres é de 39 por 
cento.8 Por detrás destes cálculos, as normas sociais 
ajudam-nos a compreender estas dinâmicas de 
desequilíbrios de poder. 

De acordo com o Índice das Normas Sociais de 
Género, 91 por cento dos homens e 88 por cento das 
mulheres mostram pelo menos um claro preconceito 
contra a igualdade de género em áreas tais como 
a política, a economia, a educação, a violência 
entre parceiros íntimos e direitos reprodutivos das 
mulheres (figura S6.7.3; ver também caixa S6.7.1). Os 
homens têm um elevado preconceito ao pensar que 
os homens são melhores líderes políticos do que as 
mulheres (52,8 por cento) e que os homens deveriam 
ter mais direito a um emprego do que as mulheres 
(50,2 por cento). As mulheres apresentam menos 
preconceitos em todas as dimensões. 

Os resultados do Índice das Normas Sociais de 
Género deste ano dão esperança, mostrando uma 
melhoria desde a primeira vez que foi calculado. Em 

Figura S6.7.2 Os países com menos movimentos feministas têm maiores preconceitos contra a igualdade de 

género e o empoderamento das mulheres
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média, os preconceitos contra a igualdade de género 
e a capacitação das mulheres diminuíram de 2010–
2014 para 2017–2022 (tabela S6.7.1). 

A maioria dos países e territórios com dados 
de séries cronológicas mostraram progressos: as 
mulheres em 23 países e territórios e os homens em 26 
países e territórios mostraram um menor preconceito 
contra a igualdade de género e capacitação das 
mulheres (figura S6.7.4). O progresso na percentagem 
de pessoas sem esse tipo de preconceito foi maior 
na Alemanha, na Nova Zelândia, em Singapura e no 
Japão. Mas houve inversões em vários países, entre 
mulheres em 14 países e homens em 11 países. As 
maiores inversões tiveram lugar na República da 
Coreia, no México, no Chile e no Iraque.

Expandir o desenvolvimento humano e desenhar 
a mudança cultural numa sociedade patriarcal 

Em conformidade com o quadro de dois níveis 
apresentado no capítulo 6, os diferentes blocos políticos 
podem apoiar a tarefa de desafiar as normas sociais de 
género. Investir em respostas sensíveis às questões 
de género aos choques, especialmente iniciativas que 
criam parcerias entre governos e a sociedade civil,9 
pode ajudar as mulheres a lidar melhor com a incerteza. 
Reforçar e expandir os sistemas de proteção social para 
abranger as mulheres pode funcionar como seguro, 
aumentando o seu poder de negociação a nível do 
agregado familiar, promovendo a inclusão financeira, 
apoiando a geração de rendimentos a longo prazo e 
a construção de agência.10 Encorajar intervenções 
inovadoras pode ser um ponto de inflexão para as 

Caixa S6.7.1 O Índice de Normas Sociais de Género que mede os desvios, preconceitos e crenças

O Índice das Normas Sociais de Género, introduzido no Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019, compreen-
de quatro dimensões: política, educacional, económica e integridade física. É criado com base nas respostas a sete 
perguntas do Inquérito Mundial de Valores, que são utilizadas para criar sete indicadores (Figura 1 da caixa). 

Figura 1 da caixa De que forma as crenças sociais podem dificultar a capacitação do género e das mulheres

Dimensões

Indicadores

Índice de 
dimensão

Política Educacional Económica
Integridade 

física

Os homens dão 
melhores líderes 
políticos do que 
as mulheres

As mulheres 
possuem os 
mesmos direitos 
que os homens

A universidade é 
mais importante 
para um homem do 
que para uma 
mulher

Índice de capacitação 
política

Os homens 
possuem maior 
direito sobre um 
trabalho do que 
as mulheres

Os homens dão 
melhores 
executivos do que 
as mulheres

Representação 
para a violência 
nas relações 
íntimas

Represen-
tação para os 
direitos 
reprodutivos

Índice de capacitação 
educacional

Índice de capacitação 
económica

Integridade física 
índice

Índice de normas sociais de género

Nota: Para mais informações, ver https://hdr.undp.org/content/2020-gender-social-norms-index-gsni.
Fonte: Mukhopadhyay, Rivera e Tapia 2019. 

Para cada indicador uma variável assume o valor 1 quando um indivíduo tem um preconceito e 0 quando o in-
divíduo não o tem. O valor do índice central é uma agregação baseada na “abordagem de união”, que mede a 
percentagem de pessoas com preconceitos, independentemente do seu número. Em muitos casos, pode bastar 
apenas um preconceito de uma pessoa para bloquear o progresso de uma mulher na sociedade. 

O índice deste ano abrange dois conjuntos de países e territórios. O primeiro conjunto consiste em países e terri-
tórios com dados para a edição 5 (2005–2009), edição 6 (2010–2014) ou edição 7 (2017–2022) do Inquérito Mundial 
de Valores (acedido em abril de 2022) e utiliza os dados mais recentes disponíveis. Este conjunto inclui 76 países 
e territórios, representando mais de 84 por cento da população mundial. O segundo conjunto consiste apenas em 
países e territórios com dados para a edição 6 e a edição 7. Este conjunto inclui 37 países e territórios, representando 
mais de 48 por cento da população mundial. 

Fonte: Mukhopadhyay, Rivera-Vazquez e Tapia 2019; PNUD 2020b.
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normas tradicionais: por exemplo, aproveitar as redes 
sociais para amplificar as mensagens dos movimentos 
feministas ou incorporar novas narrativas em práticas 
diárias ou atividades culturais ou artísticas. 

O segundo nível que visa os desfasamentos 
culturais pode ir muito longe na mudança das 
normas tradicionais de género - por exemplo, através 
da educação transformadora do género.11 Esta 
abordagem utiliza todo o sistema educativo (políticas, 
pedagogias e envolvimento da comunidade) para 
transformar estereótipos, atitudes e práticas relativas 
às relações de poder e aos binários de género, 
elevando a consciência crítica sobre a causa de raiz 
das desigualdades. Aumentar a representação das 
mulheres em espaços públicos, instituições, processos 
de governação e posições de liderança pode alterar 
estereótipos e apoiar mudanças nas leis e políticas de 
defesa dos direitos das mulheres. O reconhecimento 
da relevância da mudança de normas sociais para 
a igualdade de género ou do direito das mulheres 
ao corpo e à integridade física pode ajudar a mudar 
roteiros e narrativas para retratar as mulheres de uma 
certa forma e a construir esperança. 

Os movimentos feministas e as diferentes formas 
de resistência e ação das mulheres percorreram 
um longo caminho, por isso, no meio da incerteza, 
podemos imaginar e construir um futuro feminista. 
Face à incerteza e aos choques, os defensores e os 

Tabela S6.7.1 Percentagem de pessoas com pelo menos 
um preconceito contra a igualdade de género, 2010–2014 
e 2017–2022

Grupo

Percentagem de pessoas Mudança 
(pontos 

percentuais)2010–2014 2017–2022

Mulheres 86,5 84,3 -2,2

Homens 90,5 87,5 -3,1

Total 88,5 85,7 -2,7

Nota: Com base em 37 países e territórios com dados da edição 6 (2010–
2014) ou da edição 7 (2017–2022) do Inquérito Mundial de Valores, repre-
sentando 48 por cento da população mundial. As médias são ponderadas 
com base na população com idade igual ou superior a 15 anos dos dados 
da população do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Na-
ções Unidas.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano com base em 
dados do Inquérito Mundial de Valores, acedido em abril de 2022.

Figura S6.7.3 Apenas 10,3 por cento das pessoas em todo o mundo não têm preconceitos de normas sociais de 
género, incluindo 11,5 por cento de mulheres e 8,9 por cento de homens
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Nota: Com base em 76 países e territórios com dados da edição 6 (2010–2014) ou da edição 7 (2017–2022) do Inquérito Mundial de Valores, repre-
sentando 84 por cento da população mundial. As médias são ponderadas com base na população com idade igual ou superior a 15 anos dos dados 
sobre a população do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano com base em dados do Inquérito Mundial de Valores, acedido em abril de 2022.
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movimentos sociais podem exigir que os governos 
e as instituições atuem para evitar aumentos 
desproporcionados e a intensidade das desigualdades. 
Organizações de base e a nível comunitário, coletivos 
feministas, como atores relevantes dentro de 
movimentos mais amplos, podem ser fontes vitais 

de conhecimento, experiência e perspetivas para 
permitir a transformação. Existe um grande potencial 
nas intervenções baseadas na comunidade, a par das 
reformas institucionais, que poderia ser aproveitado 
para mudar o ponteiro sobre as normas sociais.

Figura S6.7.4 A maioria dos países registou progressos em matéria de preconceito contra a igualdade de 
género e a capacitação das mulheres entre 2010–2014 e 2017–2022, mas vários países registaram reviravoltas
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Nota: Com base em 37 países e territórios com dados da edição 6 (2010–2014) e da edição 7 (2017–2022) do Inquérito Mundial de Valores, repre-
sentando 48 por cento da população mundial. 
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano com base em dados do Inquérito Mundial de Valores, acedido em abril de 2022.

NOTAS

1 Weldon e outros 2018.

2 Sahay 2021; ONU Mulheres e PNUD 2022.

3 ONU Mulheres e PNUD 2022, p. 10.

4 Senado da República do Chile 2020.

5 Prange de Oliveira 2021.

6 Jimenez, Harper e George 2021.
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7 O IDG é uma métrica composta da desigualdade de género que utiliza 
três dimensões: saúde reprodutiva, capacitação e mercado de trabalho. 
Um IDG baixo indica uma desigualdade reduzida entre mulheres e ho-
mens, e um GII alto indica uma desigualdade elevada entre mulheres e 
homens.

8 Cálculos com base nos dados da tabela 4 no Anexo Estatísticas.

9 ONU Mulheres e PNUD 2022.

10 Plank, Marcus e Jones 2018.

11 UNICEF 2021b. A Argentina, a Índia, o Nepal, a Serra Leoa, o Uganda e o 
Zimbabué já estão a implementar modelos baseados nesta abordagem.
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Tabela anexa AS6.7.1 Normas Sociais de Género Valores do Índice para o período mais recente disponível (76 países e 
territórios com dados da vaga 6 ou da vaga 7 e 12 países ou territórios com dados da vaga 5)

Índice das Normas Sociais de Género 
(percentagem de pessoas com pelo menos 

um preconceito)
Percentagem de pessoas preconceituosas, 

por dimensão

País ou território Período Total Mulheres Homens
Pessoas sem 
preconceito Político Educacional Económico

Integridade 
física

Países com dados da edição 6 (2010–2014) ou da edição 7 (2017–2022).

Argélia 2010–2014 98,67 97,47 99,84 1,33 80,08 37,17 74,08 91,83

Andorra 2017–2022 43,13 41,62 44,60 56,87 23,61 2,59 15,84 21,22

Argentina 2017–2022 74,28 72,01 76,70 25,72 33,90 13,56 24,63 59,82

Arménia 2017–2022 92,07 90,46 95,57 7,93 56,09 18,23 67,29 66,64

Austrália 2017–2022 37,01 32,05 43,89 62,99 22,89 2,59 13,29 18,92

Azerbaijão 2010–2014 98,70 97,60 99,80 1,30 83,73 30,24 90,72 70,06

Bangladeche 2017–2022 99,42 99,18 99,66 0,58 66,83 42,83 86,58 87,83

Bielorrússia 2010–2014 90,42 86,81 94,90 9,58 77,85 21,24 58,24 55,50

Bolívia (Estado Plurinacional da) 2017–2022 91,29 90,41 92,19 8,71 37,88 21,67 38,03 82,20

Brasil 2017–2022 86,32 85,97 86,75 13,68 37,80 9,59 30,76 76,73

Canadá 2017–2022 41,14 34,00 47,94 58,86 27,87 7,02 16,25 24,24

Chile 2017–2022 79,90 77,19 82,91 20,10 56,00 23,40 35,70 56,90

China 2017–2022 91,77 89,92 94,01 8,23 57,44 21,05 56,46 74,57

Colômbia 2017–2022 91,18 92,76 89,61 8,82 54,14 18,16 28,16 81,58

Chipre 2017–2022 81,80 78,19 85,68 18,20 47,40 15,50 51,60 60,20

Equador 2017–2022 92,33 91,55 93,19 7,67 51,17 22,08 38,42 81,00

Egito 2017–2022 99,58 99,31 99,84 0,42 86,58 30,00 93,58 90,42

Estónia 2010–2014 78,28 73,73 83,92 21,72 57,53 16,18 45,79 41,55

Etiópia 2017–2022 98,86 98,85 98,87 1,14 44,23 16,02 61,54 95,12

Geórgia 2010–2014 94,68 93,37 96,20 5,32 65,89 18,14 66,97 76,87

Alemanha 2017–2022 40,18 36,18 44,41 59,82 13,15 4,19 15,25 25,46

Gana 2010–2014 98,97 98,83 99,10 1,03 84,47 27,58 76,55 90,34

Grécia 2017–2022 64,92 56,99 73,89 35,08 28,67 7,75 45,75 31,75

Guatemala 2017–2022 89,59 88,94 90,31 10,41 58,75 15,38 28,89 76,32

Haiti 2010–2014 98,95 98,04 99,90 1,05 74,95 59,67 71,84 88,48

Hong Kong, China (RAE) 2017–2022 80,82 78,63 83,40 19,18 50,12 18,46 42,27 59,33

Índia 2010–2014 99,09 98,71 99,39 0,91 64,10 35,24 69,91 92,82

Indonésia 2017–2022 99,66 99,71 99,59 0,34 77,66 43,91 84,28 94,06

Irão (República Islâmica do) 2017–2022 95,53 93,72 97,26 4,47 66,84 46,90 77,45 67,31

Iraque 2017–2022 98,92 98,14 99,67 1,08 83,83 31,50 87,08 87,42

Japão 2017–2022 63,41 61,86 65,42 36,59 34,44 12,49 34,29 30,75

Jordânia 2017–2022 98,50 98,15 98,85 1,50 83,04 24,44 87,45 81,46

Cazaquistão 2017–2022 93,42 91,70 95,49 6,58 65,60 27,82 65,75 74,92

Quénia 2017–2022 95,66 94,69 96,55 4,34 71,41 17,85 50,39 85,47

Coreia (República da) 2017–2022 89,88 86,83 93,08 10,12 72,85 33,73 65,54 59,20

Koweit 2010–2014 98,31 96,72 99,25 1,69 88,10 36,45 77,13 85,80

(continuação)
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Índice das Normas Sociais de Género 
(percentagem de pessoas com pelo menos 

um preconceito)
Percentagem de pessoas preconceituosas, 

por dimensão

País ou território Período Total Mulheres Homens
Pessoas sem 
preconceito Político Educacional Económico

Integridade 
física

Quirguizistão 2017–2022 98,08 97,58 98,91 1,92 77,17 51,83 83,08 90,08

Líbano 2017–2022 95,58 93,17 98,00 4,42 66,83 15,08 67,83 83,83

Líbia 2017–2022 99,67 99,48 99,84 0,33 82,86 30,60 81,61 93,39

Malásia 2017–2022 99,54 99,70 99,39 0,46 91,77 36,10 59,79 84,62

México 2017–2022 90,18 88,81 91,53 9,82 56,98 18,67 32,85 73,18

Mongólia 2017–2022 97,44 97,40 97,47 2,56 74,18 31,62 66,73 80,16

Marrocos 2017–2022 93,67 90,83 96,50 6,33 61,92 20,42 63,42 79,67

Mianmar 2017–2022 99,42 99,67 99,17 0,58 74,50 52,50 89,17 94,42

Países Baixos 2010–2014 44,16 37,82 51,47 55,84 21,29 4,63 13,56 27,92

Nova Zelândia 2017–2022 34,44 31,14 38,41 65,56 14,47 2,65 8,99 20,34

Nicarágua 2017–2022 93,17 92,80 93,55 6,83 44,08 20,92 34,33 86,00

Nigéria 2017–2022 99,51 99,01 100,00 0,49 85,53 41,47 79,30 89,98

Paquistão 2017–2022 99,80 99,79 99,81 0,20 84,56 59,50 91,63 92,23

Palestina, Estado da 2010–2014 98,20 97,46 98,98 1,80 89,30 26,70 79,50 84,00

Peru 2017–2022 89,07 88,68 89,46 10,93 40,07 14,14 32,21 76,79

Filipinas 2017–2022 99,50 99,67 99,33 0,50 75,33 43,50 77,83 92,83

Polónia 2010–2014 81,37 80,19 82,77 18,63 44,31 11,80 42,44 57,04

Catar 2010–2014 99,81 99,83 99,80 0,19 91,51 27,45 81,70 87,55

Roménia 2017–2022 86,63 83,03 92,15 13,37 49,40 19,09 52,51 63,96

Federação Russa 2017–2022 91,44 88,06 96,25 8,56 68,18 26,69 66,52 58,62

Ruanda 2010–2014 99,15 99,22 99,08 0,85 67,78 36,15 65,68 97,64

Sérvia 2017–2022 77,63 70,33 85,60 22,37 42,35 10,42 29,64 57,17

Singapura 2017–2022 77,63 77,02 78,35 22,37 49,35 17,40 37,82 56,56

Eslovénia 2010–2014 61,09 55,36 68,89 38,91 33,58 8,04 25,91 33,68

África do Sul 2010–2014 97,14 96,32 97,96 2,86 75,73 37,69 55,28 89,69

Espanha 2010–2014 53,49 51,89 55,17 46,51 29,52 11,52 20,27 32,04

Suécia 2010–2014 31,76 30,14 33,57 68,24 15,92 2,57 8,87 17,83

Tajiquistão 2017–2022 99,92 99,83 100,00 0,08 78,33 51,67 78,08 97,50

Tailândia 2017–2022 95,47 95,08 95,85 4,53 65,87 31,40 53,80 81,20

Trindade e Tobago 2010–2014 87,39 85,77 89,36 12,61 39,14 5,61 37,74 74,77

Tunísia 2017–2022 96,77 95,22 98,57 3,23 82,95 24,75 71,03 77,24

Turquia 2017–2022 91,64 89,40 93,87 8,36 68,86 32,01 63,98 76,02

Ucrânia 2017–2022 86,11 82,35 91,60 13,89 51,12 23,04 52,60 66,18

Estados Unidos 2017–2022 50,65 51,49 49,93 49,35 34,82 8,59 13,79 31,55

Uruguai 2010–2014 78,60 79,36 77,75 21,40 28,60 9,20 34,30 57,30

Uzbequistão 2010–2014 97,93 97,50 98,62 2,07 78,67 48,60 80,33 84,27

Venezuela (República Bolivariana da) 2017–2022 92,35 91,28 93,52 7,65 55,80 17,90 31,01 80,84

Tabela anexa AS6.7.1 Normas Sociais de Género Valores do Índice para o período mais recente disponível (76 países e 
territórios com dados da vaga 6 ou da vaga 7 e 12 países ou territórios com dados da vaga 5) (continuação)

(continuação)
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Índice das Normas Sociais de Género 
(percentagem de pessoas com pelo menos 

um preconceito)
Percentagem de pessoas preconceituosas, 

por dimensão

País ou território Período Total Mulheres Homens
Pessoas sem 
preconceito Político Educacional Económico

Integridade 
física

Vietname 2017–2022 93,75 92,98 94,68 6,25 65,08 27,67 64,33 77,75

Iémen 2010–2014 98,70 97,81 99,60 1,30 87,40 45,30 87,20 85,40

Zimbabué 2017–2022 98,68 98,86 98,50 1,32 61,56 14,24 55,14 95,47

Média globala Ano mais 
recente 

disponível

89,70 88,48 91,07 10,30 59,85 27,39 58,74 76,09

 Países com dados da onda 5 (2005–2009)

Bulgária 2005–2009 78,22 69,98 87,99 21,78 53,15 10,79 36,16 44,86

Burquina Fasso 2005–2009 98,57 98,25 98,84 1,43 65,65 33,05 77,12 90,48

Finlândia 2005–2009 52,47 45,71 59,71 47,53 25,15 6,80 23,87 31,16

França 2005–2009 57,24 57,01 57,50 42,76 36,16 6,89 26,07 23,18

Hungria 2005–2009 67,33 63,13 72,13 32,67 42,90 18,67 38,23 33,37

Itália 2005–2009 64,43 60,36 68,51 35,57 17,98 7,81 29,35 47,83

Mali 2005–2009 99,48 99,21 99,74 0,52 81,36 47,39 88,53 91,92

Moldávia (República da) 2005–2009 90,73 89,47 92,12 9,27 60,33 16,73 58,80 67,21

Noruega 2005–2009 42,15 39,92 44,36 57,85 19,51 3,71 21,85 18,15

Suíça 2005–2009 56,89 56,14 57,81 43,11 21,11 8,70 29,01 32,39

Reino Unido 2005–2009 57,73 52,17 63,48 42,27 26,42 6,82 25,17 35,16

Zâmbia 2005–2009 97,07 95,54 98,55 2,93 65,87 23,53 55,33 89,93

a. As médias são ponderadas com base na população com idade igual ou superior a 15, dos dados da população do Departamento de Assuntos Económicos 
e Sociais das Nações Unidas para os 76 países e territórios com dados da edição 6 (2010–2014) ou da edição 7 (2017–2022) do Inquérito Mundial de Valores, 
que representa 84 por cento da população mundial.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano com base em dados do Inquérito Mundial de Valores, acedido em abril de 2022.

Tabela anexa AS6.7.1 Normas Sociais de Género Valores do Índice para o período mais recente disponível (76 países e 
territórios com dados da vaga 6 ou da vaga 7 e 12 países ou territórios com dados da vaga 5) (continuação)
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SÍNTESE
1 Tendo presente a discussão atual sobre a de-

finição do Antropoceno como uma nova épo-
ca geológica, o Relatório adota a perpsectiva 
que vê no Antropoceno tanto um evento geo-
lógico em curso (Bauer e outros 2021.) como 
um evento histórico. Como Wagner-Pacifici 
(2017, p. 1) argumenta: “Os acontecimentos 
históricos provocam uma enorme sensação 
de incerteza. O mundo parece estar fora de 
si, e as rotinas diárias são, no mínimo, pertur-
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PARTE I

CAPÍTULO 1
1 No início de 2022, o secretário-geral da ONU, 

António Guterres, alertou os líderes mundiais 
para a crescente divergência entre os países, 
provocando uma “receita para a instabilida-
de” (ONU 2022a), ecoando a necessidade de 
fortalecer o multilateralismo para enfrentar os 
maiores desafios da humanidade, tal como foi 
definido no relatório do secretário-geral. Our 
Common Agenda (UN 2021c). 

2 Por exemplo, a pandemia de Covid-19 forçou 
uma inversão sem precedentes do desenvol-
vimento humano, com reduções na esperança 
de vida à nascença durante dois anos conse-
cutivos (PNUD 2022b). Cerca de 1,3 milhares 
de milhões de pessoas vivem em pobreza 
multidimensional, a partir de 2021 (PNUD e 
OPHI 2020). E as desigualdades entre grupos 
e em aspetos importantes do desenvolvimen-
to humano estão a aumentar (PNUD 2019).

3 A incerteza foi definida como o tema da dé-
cada pela diretora-geral do Fundo Monetário 
Internacional, Kristalina Georgieva 2020): “Se 
tivesse de identificar um tema no início da nova 
década, seria o da incerteza, que cada vez é 
maior.” O Conselho de Segurança das Nações 
Unidas também identificou o momento presen-
te como de mudança da geopolítica e aumento 
da instabilidade e tensões globais (2021).

4 PNUD 2022b. Para mais provas sobre o des-
contentamento, ansiedades e sentimentos de 
insegurança, incluindo em alguns dos países 
mais ricos do mundo, ver Pinto e outros (2022), 
Pew Research Center (2021) e PNUD (2022b).

5 No presente capítulo e no relatório usa-se o termo 
“incerteza” para se fazer referência a um conjunto 
alargado de possíveis resultados futuros que não 
são previamente conhecidos com certeza. Na 
economia há uma longa tradição de pensar sobre 
a incerteza, como nas contribuições de Keynes 
(1909) e Knight (1921). Hoje, a literatura económi-
ca sobre a escolha em momentos de incerteza 
distingue entre a escolha sob risco (quando há 
uma distribuição de probabilidades associada a 
um conjunto de eventos possíveis) e a escolha 
sob ambiguidade (quando o conjunto de possí-
veis eventos é conhecido, mas a distribuição de 
probabilidades é desconhecida). As escolhas 
sobre a mitigação das alterações climáticas são 
tipicamente analisadas como escolhas sob risco, 
dado que um conjunto de resultados possíveis é 
conhecido e existem diferentes formas de estimar 
as distribuições de probabilidades associadas 

aos mesmos (embora existam divergências sobre 
o que é distribuição de probabilidade). Neste 
contexto, as alterações climáticas são uma fonte, 
ou uma força motriz da incerteza, não porque não 
saibamos que algo de mau pode acontecer e não 
podemos estimar a probabilidade de isso acon-
tecer, mas porque os resultados futuros não são 
certos, e são hoje definidos em termos probabi-
lísticos. Em todo o caso, as nossas próprias ações 
podem (ainda) ter impacto sobre a evolução das 
condições ambientais, o que torna os resultados 
futuros dependentes, entre outros factores, das 
nossas escolhas. As probabilidades associadas a 
eventos incertos podem ser estimadas de diferen-
tes formas. Para eventos recorrentes, a frequência 
de eventos passados é uma abordagem comum, 
incluindo na indústria seguradora. Para eventos 
futuros raros ou sem precedentes, modelos de 
análise e o trabalho de especialistas sugerem a 
adoção de distribuições associadas a eventos 
futuros. Quando nenhuma distribuição de proba-
bilidade pode ser derivada para eventos futuros 
que possam ser especificados, confrontamo-nos 
com a escolha sob ambiguidade. E, claro, há tam-
bém a possibilidade de confrontar um evento que 
nunca foi imaginado. Todas estas possibilidades 
enquadram-se no amplo tratamento do tema da 
incerteza neste Relatório.

6 Estas duas dimensões de incerteza fazem eco 
do enquadramento proveniente das avaliações 
das implicações das alterações climáticas para 
a estabilidade financeira (ver, por exemplo, 
BIS 2021), que distingue entre duas fontes de 
risco quando se trata da valorização de ativos: 
riscos físicos e riscos de transição. Os riscos 
físicos estão associados à forma como os pe-
rigos exacerbados pelas alterações climáticas 
podem baixar o valor dos bens, por exemplo, 
como as cheias podem baixar o valor das casas 
localizadas perto do mar ou em zonas propen-
sas a inundações. Os riscos de transição estão 
associados a alterações na regulamentação ou 
nos gostos dos consumidores que podem re-
sultar em ativos improdutivos, por exemplo, se 
as centrais elétricas a carvão forem proibidas ou 
rejeitadas pelos consumidores, o valor da extra-
ção de carvão e das centrais elétricas a carvão 
pode entrar em colapso. Este capítulo alarga 
este quadro olhando para lá dos riscos físicos 
das alterações climáticas, para considerar o 
conjunto mais vasto de desafios associados ao 
contexto do Antropoceno, e para lá da transição 
climática, para considerar o conjunto mais am-
plo de elementos associados a uma transição 
necessária para aliviar as pressões planetárias.

7 Pinto e outros 2022.
8 Delgado 2022.
9 Ver figura 2.10 no PNUD (2020a). 
10 Ellis 2022, p. 15.
11 Bollen e outros 2021.
12 Bollen e outros 2021; Ahir, Bloom e Furceri 2018.
13 A análise antecede a pandemia de Covid-19 

e, como tal, não reflete quaisquer efeitos da 
pandemia.

14 Dodds e outros 2015.
15 Martins e Baumard 2020.
16 Fan e outros 2019; Helliwell e outros 2022; 

Maurer e Holbach 2016.
17 Helliwell e outros 2022; Jaidka e outros 

2020.

18 Por exemplo, Ahir, Bloom e Furceri (2022) 
construíram um Índice Mundial de Incerteza 
baseado na análise de texto de relatórios da 
Economist Intelligence Unit. Verificaram que 
as preocupações com a incerteza têm vindo 
a aumentar constantemente desde 2012, com 
o início da pandemia de Covid-19 a provocar 
um pico histórico no índice.

19 Ayers e outros 2020; Fetzer e outros 2021. 
Ver também o Computacional Story Lab (sem 
data).

20 Helliwell e outros 2022. 
21 Jaidka e outros 2020.
22 Maurer e Holbach 2016. Ver também o Com-

putacional Story Lab (sem data) sobre a in-
fluência dos acontecimentos em expressões 
de felicidade no Twitter. 

23 As conclusões são semelhantes a outros 
estudos que mostram o crescente descon-
tentamento público e uma degradação grave 
das atitudes sociais em relação à democra-
cia, à ciência e aos governos (EIU 2021; Foa 
e outros 2020; Instituto para a Economia e a 
Paz 2020).

24 Pinto e outros 2022. Por exemplo, um estudo 
recente concluiu que a maioria das pessoas 
em 17 economias avançadas acredita que as 
crianças que crescem hoje em dia terão uma 
situação financeira pior do que a dos seus 
pais (Pew Research Center 2021). No entanto, 
outros estudos apontam para jovens que 
têm visões mais otimistas sobre o seu futuro 
e o futuro do mundo, pelo menos antes da 
pandemia de Covid-19 (Ipsos e Bill & Melinda 
Gates Foundation 2018), particularmente os 
dos países em vias de desenvolvimento (UNI-
CEF 2021a). 

25 Choi e outros 2022.
26 A Organização Gallup 2022.
27 A investigação em psicologia mostra que, 

embora a incerteza em situações controla-
das - como o jogo - possa ser excitante, a in-
certeza também é uma das principais causas 
de stress, especialmente entre aqueles com 
baixa tolerância à incerteza ou quando liga-
dos a situações em que não podemos confiar 
em experiências anteriores para informar a 
tomada de decisões (Grupe e Nitschke 2013; 
Harvard Medical School 2020; Tanovic, Gee 
e Joormann 2018).

28 Pinto e outros 2022; PNUD 2022b.
29 PNUD 2019.
30 Banco Mundial 2020a.
31 PNUD e OPHI 2020.
32 Roser 2021.
33 Fleurbaey 2018, p. 42.
34 PIAC 2021, 2022b.
35 Malhi 2017.
36 A adoção de uma nova época pela comuni-

dade estratigráfica continua em consideração 
(Voosen 2022a). A proposta foi formalmente 
apresentada por um grupo de trabalho criado 
para analisar as provas a favor de uma nova 
época geológica (Zalasiewicz e outros 2017). 
Recentemente, foi feita uma sugestão para 
caraterizar o Antropoceno como um evento 
geológico desdobrado, em vez de uma época 
geológica com marcadores claros (Bauer e 
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outros 2021). Ver o Relatório do Desenvolvi-
mento Humano de 2020 (PNUD 2020a) para 
uma revisão das provas bem como o debate a 
partir de múltiplas perspetivas das ciências na-
turais, das ciências sociais e das humanidades, 
que o quadro Antropoceno tem motivado.

37 PNUD 2020a.
38 O argumento de que ter poder sobre algo cria 

a obrigação de agir (seja para melhorar um re-
sultado ou parar algo que é prejudicial) tem uma 
longa tradição no pensamento ético. Por exem-
plo, foi invocado por Buda como o argumento 
para os humanos não deverem prejudicar a vida 
não humana. Este exemplo e argumento são 
extraídos de Sen (2009b).

39 Ellis 2021; Ellis e outros 2021.
40 Marra e outros 2021.
41 Reyers 2017.
42 Polasky e outros 2020. Ver também Lenton 

(2019) e Lovejoy (2019).
43 O último relatório do PIAC mostra que é 

praticamente impossível que a aceleração do 
aquecimento global desde 1970 tenha uma 
causa geológica. Sem uma ação severa, es-
pera-se que as emissões induzidas pelo ho-
mem aumentem as temperaturas médias em 
1,5°C nos próximos 20 anos, com potenciais 
consequências catastróficas para os seres 
humanos (PIAC 2021).

44 PIAC 2021.
45 Elhacham e outros 2020.
46 IPBES 2019b; Pörtner e outros 2021.
47 PIAC 2022b.
48 Carlson e outros 2022. 
49 Carlson e outros 2022.
50 Marani e outros 2021.
51 Rohr e outros 2019.
52 OMS 2021g.
53 Kotz, Wenz e Levermann 2021.
54 CUNY Advanced Science Research Center 

2021; ver também Vörösmärty e outros 2020.
55 Kotz e outros 2021, p. 319.
56 Guo e outros 2016.
57 Kotz, Wenz e Levermann 2021.
58 Guo e outros 2016.
59 Kotz e outros 2021.
60 Keys e outros 2019.
61 As simulações climáticas são suscetíveis à 

incerteza inerente aos modelos - transversal 
e intrínseca (Barnett, Brock e Hansen 2020). 
Algumas das principais fontes de incerteza de-
rivam da evolução das emissões de gases com 
efeito de estufa – que serão influenciadas pelas 
escolhas e políticas humanas – e dos ciclos de 
reação entre diferentes processos do ecossis-
tema (Hausfather e outros 2022). Por exemplo, 
a aplicação de um imposto sobre o carbono 
terá impacto no custo do carbono, influenciará 
o consumo e as escolhas de produção e, em 
última análise, afetará as emissões. Mas a taxa 
ideal de tal imposto é difícil de identificar, devi-
do à incerteza sobre o verdadeiro custo social 
do carbono (Barnett, Brock e Hansen 2020) 
e se as pessoas aceitarão esse imposto (ver, 
por exemplo, os protestos do imposto sobre 

os combustíveis dos “coletes amarelos” em 
França). Assim, os pressupostos adotados na 
projeção de temperaturas futuras podem levar 
a conclusões muito diferentes (Hausfather e 
outros 2022), e os investigadores têm vindo 
a alertar para uma nova geração de “modelos 
quentes” que sobrestimam o aumento da 
temperatura (Voosen 2022b). As projeções 
médias provenientes de diferentes modelos 
são uma das formas de lidar com a incerteza 
nos modelos, embora os modelos demasiado 
quentes possam exagerar o impacto das 
emissões no aquecimento. O último relatório 
do PIAC apresentou, ao invés disso, resultados 
modelados de acordo com diferentes níveis 
de aquecimento, ao ilustrar uma vez mais um 
vasto leque de resultados possíveis. A incerteza 
inerente aos modelos climáticos não significa 
que o aquecimento não é uma realidade; de 
facto, o último relatório do PIAC demonstra que 
as temperaturas médias na Terra estão neste 
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volução Industrial, o que, sem qualquer dúvida, 
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humana (PIAC 2021). A forma como as emissões 
poderão evoluir daqui para a frente, bem como 
o seu impacto nas temperaturas e no planeta, 
depende apenas de nós.

62 Ver, por exemplo, o último relatório do PIAC, 
que incorpora perceções disciplinares trans-
versais nas avaliações dos riscos das altera-
ções climáticas. Assente num conhecimento 
da adaptação interdependente das socie-
dades humanas e ecossistemas, o relatório 
demonstra que – no contexto das alterações 
climáticas – as respostas do ser humano às 
alterações climáticas acrescentam novas 
dimensões de oportunidade e de risco (PIAC 
2022b).

63 Dosio e outros 2018.
64 A história oferece ensinamentos importantes. 

Por vezes, a história é invocada como alerta 
para o mundo atual, apelando a narrativas de 
ecocídios do passado nas quais o colapso ci-
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dos recursos naturais. Uma leitura popular 
desta narrativa foi baseada em Diamond 
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utilização prática da história é livrar-nos de 
analogias históricas plausíveis” (James Bryce, 
citado em Müller 2002, p. 5), uma abordagem 
mais recente ao registo histórico, tornada 
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logias que vão desde a observação da Terra 
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66 Xu e outros 2020.
67 PNUD 2020a.
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69 Chancel e outros 2022.
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71 Chancel e outros 2022.
72 Chancel e outros 2022.
73 Jafino e outros 2020.
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nadas com a pobreza e poluição, tal como a mor-
te causada pela ingestão de água contaminada. 
No entanto, as mortes causadas pela poluição 
proveniente da industrialização, tal como por 
químicos tóxicos, aumentou em mais de 60 por 
cento desde o início do século XXI, o que indica 
o aparecimento de novas lacunas em matéria de 
desigualdade ambiental (Fuller e outros, 2022).

75 Wing e outros 2022.
76 Osman-Elasha n.d.
77 Alguns até argumentaram que as dinâmicas 

desiguais das alterações climáticas justificam 
a “atribuição de um limite” ao rendimento e 
riqueza (Robeyns 2019).

78 Frank 2020.
79 Appadurai 2004.
80 La Ferrara 2019; Fruttero, Muller e Calvo-Gon-

zález 2021.
81 Conradie e Robeyns 2013.
82 Frank 2020.
83 Genicot e Ray 2017, 2020.
84 Greenaway, Frye e Cruwys 2015.
85 Lybbert e Wydick 2018.
86 Ord 2020. Estamos gratos a Toby Ord por 

contribuir com o texto para este parágrafo.
87 A ideia tem vindo a ser desenvolvida através 

de Bostrom (2013), Leslie (1996), Ord (2020), 
Parfit (1984), Sagan (1983) e Schell (1982).

88 Sears 2020.
89 Bostrom 2002. 
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91 Bostrom 2002.
92 Sears 2020, 2021.
93 The Bulletin Science and Security Board 

2021.
94 Lenton e outros 2019.
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outros 2008.
96 Lenton e outros 2019, p. 512.
97 Um cenário em que o mundo em geral cum-

pre os objetivos traçados pelo Acordo de 
Paris, ao levar a cabo as reformas nacionais 
de forma contínua e inabalável, colocará 
diferentes riscos transicionais, quando com-
parado com um cenário em que as alterações 
acontecem de forma abrupta. Num cenário 
adverso, onde as alterações são demasiado 
tardias ou demasiado súbitas, as incertezas 
transicionais serão amplificadas, atravessan-
do diferentes áreas da economia e socieda-
de (Gros e outros, 2016).

98 PNUD 2020a.
99 Uma das formas de adotar uma perspetiva inte-

grada sobre as múltiplas transições, de modo a 
aliviar as pressões sobre o planeta e incorporar 
o papel de alteração tecnológica, é fazer-se 
valer da abordagem do Relatório do Desenvol-
vimento Humano de 2020 (UNDP 2020a). Todos 
os seres vivos que utilizam energia e materiais 
devolvem-nos à natureza, no entanto, a pegada 
deixada pelo ser humano excede em muito a de 
qualquer outra espécie. Durante grande parte da 
história da humanidade, a utilização da energia 
e dos materiais não se encontrava muito longe 
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dos limites do seu metabolismo biológico. Po-
rém, foi só depois da Revolução Industrial que os 
seres humanos começaram a dominar e a utilizar 
energia e materiais a uma escala comparável à 
da biosfera. A investigação socioeconómica ofe-
rece uma perspetiva mais profunda a respeito da 
interação entre a sociedade e a natureza, bem 
como estuda os fluxos biofísicos que lhes são 
transversais e como essa relação se desenvolve 
ao longo do tempo (Haberl e outros 2011). Ao 
conjugar as disciplinas da economia e sociologia 
com as ciências da terra e naturais, explora a mu-
tação da matéria e da energia à medida que es-
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CAPÍTULO 3
1 As instituições numa aceção lata, tal como 

proposto por Douglass North para represen-
tar as regras formais bem como as normas 
sociais e expetativas (North 1990), e incluindo 
acordos sociais que assumem a forma de 
regulamentação e outras políticas públicas.

2 Uma abordagem seria partir dos pressupostos 
acerca dos comportamentos das pessoas e a 
definição de um conjunto ideal de instituições 
que produziriam os resultados pretendidos com 
base nesses pressupostos comportamentais. 
“Existe uma longa tradição na análise social e 
económica de identificação da realização da 
justiça com o que é considerado a estrutura 
institucional correta. Existem muitos exemplos 
excelentes de tal combinação nas instituições, 
com uma advocacia forte a favor de visões ins-
titucionais alternativas de uma sociedade justa. 
Estes, vão desde a panaceia de mercados livres 
e de comércio livre incrivelmente eficientes até 
à Shangri-La dos meios de produção de proprie-
dade social e planeamento central de eficiência 
mágica. Existem, porém, boas razões sustenta-
das para pensar que nenhuma destas grandiosas 
fórmulas institucionais produz tipicamente o que 
os seus visionários defensores esperam, e que o 
seu sucesso atual no que respeita a geração de 
boas realizações sociais está, na sua totalidade, 
dependente de circunstâncias económicas, polí-
ticas e culturais” (Sen 2009b, p. 83). Deste modo, 
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esta abordagem, sempre problemática, pode 
ser especialmente desajustada a novos tempos 
de incerteza, nos quais está a tomar lugar uma 
transformação fundamental.

3 Sen 2009b.
4 Este argumento é baseado em Sen (2009b), 

no confronto de abordagens contratuais com 
a justiça, exemplificado por diversas teorias re-
lativas ao contrato social, com uma abordagem 
assente na escolha social, na qual o mundo 
é constantemente avaliado e no qual as in-
justiças são objeto do raciocínio público que 
determina as instituições e o comportamento.

5 O reconhecimento das capacidades não é 
a única coisa que importa. A cooperação 
internacional para o desenvolvimento de 
políticas sociais e económicas concentra-se 
com frequência num aspeto das capacidades: 
a privação e desigualdade nas oportunidades 
que conduzem a resultados em matéria de 
bem-estar, tais como possuir o rendimento que 
permite ir ao encontro dos padrões de vida 
básicos, bem como ser saudável e educado 
o suficiente de modo a participar na vida eco-
nómica, social e política. Existe uma boa razão 
para este foco, na medida em que os pedidos 
de assistência de outrem ou do estado estão 
associados à privação destas capacidades. 
Este foco ganha uma força ainda maior quan-
do se trata de alguém a viver em pobreza 
extrema ou a sofrer de fome. Os Relatórios de 
Desenvolvimento Humano têm dado ênfase 
aos resultados em matéria de bem-estar asso-
ciados a capacidades básicas nos padrões de 
vida, saúde ou educação – também inspiração 
para o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). O IDH fornece uma ferramenta de com-
paração e de avaliação do progresso natural 
do desenvolvimento dos países ao longo do 
tempo, assente numa maior pluralidade in-
formativa do que sucede quando se recorre 
aos dados necessariamente mais limitados do 
rendimento nacional. A inversão nos valores 
IDH documentada no capítulo 1 demonstra o 
quanto importante é continuar a perseguir esta 
ênfase.

6 “As possibilidades de influência sobre o compor-
tamento humano através de meios que não os 
incentivos económicos podem ser muito mais 
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na literatura económica. A correspondência 
rígida entre a escolha, preferências e bem-estar 
que é pressuposta na teoria económica tradicio-
nal torna a análise mais simples, mas descarta 
ao mesmo tempo importantes caminhos de 
alteração social e económica” (Sen 1973, p. 254).
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portam racionalmente apenas quando o seu 
comportamento vai ao encontro desses pressu-
postos. Comportamento que se desvie destes 
pressupostos não é irracional, apenas não está 
em conformidade com aqueles pressupostos.

8 Em 1955, Herbert Simon (1955, p.99) escreveu: 
“Em termos gerais, a tarefa é substituir a ra-
cionalidade global do homem económico pelo 
tipo de comportamento racional que é compa-
tível com o acesso a informação e capacidades 
computacionais, atualmente possuídas pelos 
organismos, incluindo o homem, no tipo de 
ambientes em que tais organismos existem.” 
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intitulou a revisão das suas contribuições para 
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expetativas. Fazem parte das crenças individuais 
que integram a escolha racional. Para uma discus-
são mais abrangente da (subvalorizada) relevân-
cia das crenças, ver Basu (2018). Conforme Hoff 
e Stiglitz (2016) argumentam, estas determinantes 
sociais influenciam apenas o conjunto de esco-
lhas disponíveis para os agentes e não quaisquer 
determinantes sociais da escolha em si.

10 Granovetter 1985, 2005. Mais recentemente, 
Greif e Mokyr (2017, p. 25) argumentaram que 
as crenças, que Douglass North pressupôs 
serem individuais, são, na verdade, cons-
truídas socialmente sobre a base de normas 
cognitivas que “resumem as crenças e expe-
riência da sociedade.”

11 Estes resultados foram durante muitos anos 
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do Journal of Economic Perspectives intitulada 
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em Banco Mundial (2015), Demeritt e Hoff (2018) 
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suasiva. Um ato de escolha para este animal 
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um ato social” (Sen 1973, pp. 252-253).

13 Sen 1977.
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p. 196).
15 Sen 1997b, p. 749.
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valor, o que explica o comportamento flexível, 
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21 Ao contrário do que é pressuposto na teoria 
da utilidade esperada, tal como descrito no 
destaque 3.3 (Tversky e Kahneman 1974).
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documentada em Tom e outros (2007). Sobre 
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23 Frank 2020.
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rência que as pessoas usam para fazer estas 
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deve acontecer (Kőszegi e Rabin 2006, 2007).

25 Samuelson e Zeckhauser 1988.
26 Rabin e Thaler 2001.
27 Tversky e Kahneman 1992. Embora as evidên-

cias sugiram que a forma como as pessoas 
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com a experiência (Hotaling e outros 2019).

28 Zelizer 1989, 2017.
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As tabelas estatísticas deste anexo apresentam uma 
visão geral dos principais aspetos do desenvolvimento 
humano. As sete tabelas contêm o agrupamento dos 
índices compósitos de desenvolvimento humano e a 
estimativa dos seus componentes feita pelo Gabinete 
do Relatório do Desenvolvimento Humano (GRDH). 
A sexta tabela, sobre a pobreza multidimensional, foi 
produzida em parceria com a Iniciativa pela Pobreza e 
Desenvolvimento Humano da Universidade de Oxford.

As tabelas 1 a 7 estão incluídas no Relatório do 
Desenvolvimento Humano de 2021/2022. Os cinco 
painéis do desenvolvimento humano previamente 
incluídos como parte do Relatório estão agora publi-
cados online. O conjunto das sete tabelas estatísticas 
e dos cinco painéis está disponível para transferência 
em https://hdr.undp.org/human-development-re-
port-2021-22. Salvo indicação em contrário, as tabe-
las utilizam os dados de que o GRDH dispõe desde 30 
de abril de 2022. Todos os índices e indicadores, em 
conjunto com as notas técnicas sobre o cálculo dos 
índices compósitos e a informação adicional relativa 
às fontes, estão disponíveis em https://hdr.undp.org/
data-center.

Os países e territórios estão classificados pelos va-
lores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
de 2021. Uma análise à robustez e fiabilidade dos da-
dos recolhidos demonstra que, para a maioria dos paí-
ses, as diferenças no IDH não são estatisticamente 
significativas na quarta casa decimal. Por este moti-
vo, os países com o mesmo valor no IDH nas três ca-
sas decimais são apresentados na mesma posição.

Fontes e definições

Salvo indicação em contrário, o GRDH utiliza os da-
dos de agências internacionais com o mandato, os 
meios e a competência para recolher dados nacionais 
sobre indicadores específicos.

A definição dos indicadores e fontes dos compo-
nentes de dados originais são fornecidos no final de 
cada tabela, incluindo todos os detalhes de cada fonte 
em Referências estatísticas.

Atualizações da metodologia

O Relatório de 202 1/202 2 mantém to -
dos os índices compósitos da família dos 
í n d i c e s  d e  d e s e nvo l v i m e n t o  h u m a n o 
- o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Ajus-
tado à Desigualdade (IDHAD), o Índice de Desenvol-
vimento Humano por Género (IDHG), o Índice de 
Desigualdade de Género (IDG), o Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) e o Índice de Desenvolvi-
mento Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta 
(IDHP). A metodologia utilizada para calcular os ín-
dices é a mesma que a utilizada no Relatório do De-
senvolvimento Humano de 2020. Para mais detalhes, 
ver Notas técnicas 1 a 6 em http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr2022_technical_notes.pdf.

Comparações ao longo do 
tempo e entre edições

Uma vez que as agências nacionais e internacionais es-
tão continuamente a melhorar as suas séries de dados, 
os valores apresentados neste relatório, incluindo os va-
lores e classificações do IDH, não são comparáveis com 
os publicados em edições anteriores. Para comparar va-
lores do IDH entre anos e países, consultar a tabela 2, 
que apresenta tendências utilizando dados consisten-
tes, ou visitar a página https://hdr.undp.org/data-cen-
ter, que apresenta dados interpolados consistentes.

Discrepâncias entre as estimativas 
nacionais e internacionais

Os dados nacionais e internacionais podem divergir, ten-
do em conta que as agências internacionais, procurando 
harmonizar os dados nacionais através de uma metodo-
logia consistente para permitir a comparabilidade entre 
países, produzem ocasionalmente estimativas  para os 
dados em falta. Em outros casos, as agências interna-
cionais podem não ter acesso aos dados nacionais mais 
recentes. Quando o GRDH toma consciência das discre-
pâncias, leva-as ao conhecimento das autoridades de da-
dos nacionais e internacionais.

 

Guia do leitor

GUIA DO LEITOR 267

https://hdr.undp.org/human-development-report-2021-22
https://hdr.undp.org/human-development-report-2021-22
https://hdr.undp.org/data-center
https://hdr.undp.org/data-center
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf
https://hdr.undp.org/data-center
https://hdr.undp.org/data-center


Agrupamentos de países e agregados

As tabelas apresentam agregados ponderados para 
vários agrupamentos de países. Em geral, um agre-
gado apenas é apresentado quando os dados estão 
disponíveis para pelo menos metade dos países e 
representam pelo menos dois terços da população 
desse agrupamento. Os agregados para cada agrupa-
mento abrangem apenas os países para os quais exis-
tem dados.

Classificação do desenvolvimento humano

As classificações do IDH baseiam-se nos critérios-li-
mite fixos, que derivam dos quartis de distribuição 
dos indicadores dos componentes. Os critérios-limite 
são de um IDH inferior a 0,550 para o desenvolvimen-
to humano baixo, de 0,550 a 0,699 para o desen-
volvimento humano médio, de 0,700 a 0,799 para 
o desenvolvimento humano elevado e de 0,800 ou 
mais para o desenvolvimento humano muito elevado.

Agrupamentos regionais

Os agrupamentos regionais baseiam-se nas classifica-
ções regionais do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento. Os países menos desenvolvidos 
e os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimen-
to estão referidos de acordo com as classificações da 
ONU (ver https://www.un.org/ohrlls/).

Países em vias de desenvolvimento

Os agregados para os países em vias de desenvolvi-
mento baseiam-se nas informações de todos os paí-
ses em vias de desenvolvimento que fazem parte de 
um agrupamento regional.

Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico

Dos 38 membros da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico, 33 são considerados paí-
ses desenvolvidos e cinco (Costa Rica, Chile, Colômbia, 
México e Turquia) são considerados países em vias de 
desenvolvimento. Os agregados referem-se a todos os 
países do grupo para o qual estão disponíveis os dados.

Notas sobre os países

Os dados relativos à China não incluem a Região Ad-
ministrativa Especial Chinesa de Hong Kong, a Re-
gião Administrativa Especial Chinesa de Macau, nem 
a Província Chinesa de Taiwan.

Chéquia é o nome abreviado para República Checa 
desde 2 de maio de 2016.

Reino de Essuatíni é desde 1 de junho de 2018 
o nome do país anteriormente conhecido como 
Suazilândia.

República da Macedónia do Norte (forma abrevia-
da: Macedónia do Norte) é desde 14 de fevereiro de 
2019 o nome do país anteriormente conhecido como 
República Jugoslava da Macedónia.

Türkiye (Turquia) é desde 1 de junho de 2022 o no-
me do país anteriormente conhecido como Turkey 
(Turquia).

Símbolos

Um traço entre dois anos, como em 2010-2021, indica que 
os dados dizem respeito ao ano mais recente disponível 
durante o período especificado. As taxas de crescimento 
são geralmente taxas anuais médias de crescimento en-
tre o primeiro e o último ano do período indicado.

Os seguintes símbolos são utilizados nas tabelas:
.. Não disponível
0 ou 0,0 Nulo ou irrelevante
— Não aplicável
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Agradecimentos quanto 
aos dados estatísticos

Os índices compósitos e demais recursos estatísti-
cos do Relatório provêm de uma grande variedade 
dos mais respeitados fornecedores de dados inter-
nacionais nas respetivas áreas de especialização. O 
GRDH está particularmente grato ao Eurostat; ao 
Global Carbon Project (Projeto Global de Carbono); 
à ICF Macro; à Organização Internacional do Tra-
balho; ao Fundo Monetário Internacional; à União 
Interparlamentar; ao Luxembourg Income Study; 
ao Grupo Interagencial das Nações Unidas para Es-
timativa de Mortalidade Infantil; à Organização pa-
ra a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; à 
Base de Dados Socioeconómicos para a América La-
tina e Caraíbas; ao Fundo das Nações Unidas para a 
Infância; ao Departamento de Assuntos Económicos 
e Sociais das Nações Unidas; ao Instituto de Estatís-
tica da UNESCO; ao Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente; à Divisão Estatística das Na-
ções Unidas; ao Banco Mundial; e à World Inequality 
Database. A base de dados internacional da educação 
mantida por Robert Barro (Universidade de Harvard) 
e Jong-Wha Lee (Universidade da Coreia) foi outra 
fonte valiosa para o cálculo dos índices do Relatório.

Tabelas estatísticas

As sete tabelas contêm os seis índices compósitos de 
desenvolvimento humano e seus componentes. Des-
de o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2010, 
foram calculados quatro índices compósitos de de-
senvolvimento humano: o IDH, o IDHAD, o IDG e o 
IPM para países em vias de desenvolvimento. O Rela-
tório de 2014 introduziu o Índice de Desenvolvimen-
to Humano por Género (IDHG), que compara o IDH 
calculado separadamente para mulheres e homens. O 
Relatório de 2020 introduziu o Índice de Desenvolvi-
mento Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta 

(IDHP), que ajusta o IDH considerando a pressão hu-
mana excessiva sobre o planeta.

No que concerne a indicadores de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável globais ou passíveis de 
ser utilizados na monitorização do progresso rumo a 
objetivos específicos, os cabeçalhos da tabela incluem 
os objetivos e metas relevantes.

A Tabela 1, “Índice de Desenvolvimento 
Humano e seus componentes”, classifica os paí-
ses pelo valor do IDH até 2021 e detalha os valores 
dos três componentes do IDH: longevidade, educa-
ção (com dois indicadores) e rendimentos per capita. 
Além disso, evidencia a diferença de classificações 
pelo valor do IDH e do rendimento nacional bruto 
per capita, bem como a classificação do IDH de 2020, 
calculado utilizando os dados históricos revistos mais 
recentemente, disponíveis em 2022.

A Tabela 2, “Tendências do Índice de 
Desenvolvimento Humano, 1990-2021”, apresen-
ta uma sucessão cronológica de valores do IDH que 
permite comparar os valores de 2021 com os dos anos 
anteriores. Esta tabela utiliza os dados históricos re-
vistos mais recentemente, disponíveis em 2022, sen-
do que se aplica a mesma metodologia para calcular 
os valores do IDH de 2021. Inclui ainda as alterações 
na classificação do IDH nos últimos seis anos e a ta-
xa média anual de crescimento do IDH ao longo de 
quatro intervalos de tempo: 1990–2000, 2000–2010, 
2010–2021 e 1990–2021.

A Tabela 3, “Índice de Desenvolvimento 
Humano Ajustado à Desigualdade”, contém duas 
medidas relacionadas entre si para aferir a desigual-
dade, o IDHAD e a perda global no IDH devido à 
desigualdade. O IDHAD projeta-se para lá dos resul-
tados médios de um país em matéria de longevidade, 
educação e rendimentos para mostrar de que forma 
é que esses resultados se distribuem entre os seus 
residentes. O valor do IDHAD pode ser interpretado 
como o nível do desenvolvimento humano tendo em 
conta a desigualdade. A diferença relativa entre os 
valores do IDHAD e do IDH retrata a perda devida à 
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desigualdade na distribuição do IDH dentro do país. 
Esta tabela apresenta o coeficiente da desigualdade 
humana, que consiste na média não ponderada das 
desigualdades nas três dimensões, e mostra as dife-
renças de cada país na classificação do IDHAD e do 
IDH. Um valor negativo significa que ter em conta a 
desigualdade reduz a posição de um país no IDH. A 
tabela também apresenta a parcela de rendimentos 
dos 40 percentis mais pobres, dos 10 percentis mais 
ricos e do ponto percentual mais rico da população, 
bem como o coeficiente de Gini.

A Tabela 4, “Índice de Desenvolvimento 
Humano por Género”, mede as disparidades do 
IDH por género. Contém valores do IDH estimados 
separadamente para mulheres e homens, cujo rácio 
é o valor do IDHG. Quanto mais perto este rácio se 
encontra de um, menor é a diferença entre homens e 
mulheres. São igualmente apresentados por género 
os valores para os três componentes do IDH: longe-
vidade, educação (com dois indicadores) e rendimen-
to per capita. A tabela inclui cinco agrupamentos de 
países por desvio absoluto da paridade de género nos 
valores do IDH.

A Tabela 5, “Índice de Desigualdade de 
Género”, apresenta uma avaliação compósita da 
desigualdade de género utilizando três dimensões: 
saúde reprodutiva, capacitação e mercado de traba-
lho. Os indicadores de saúde reprodutiva são a taxa 
de mortalidade materna e a taxa de natalidade na 
adolescência. Os indicadores de capacitação são a 
percentagem de assentos parlamentares detidos por 
mulheres e a percentagem da população com pelo 
menos algum nível de educação secundária por se-
xo. O indicador do mercado de trabalho é a partici-
pação na força de trabalho por sexo. Um IDG baixo 
indica uma reduzida desigualdade entre mulheres e 
homens, e vice-versa.

A  Tab ela  6,  “ Í n d i c e  d e  Po b re z a 
Multidimensional”, capta as privações múltiplas 
enfrentadas pelas pessoas nos países em vias de de-
senvolvimento no que diz respeito à saúde, educação 
e nível de vida. O IPM mostra tanto a incidência de 
pobreza multidimensional não referente aos rendi-
mentos (uma contagem de pessoas em situação de 
pobreza multidimensional) como a respetiva intensi-
dade (a pontuação média de privação experimentada 
por pessoas multidimensionalmente pobres). Com 
base em limiares de pontuação de privação, as pes-
soas são classificadas como multidimensionalmen-
te pobres, em pobreza multidimensional grave ou 
vulneráveis à pobreza multidimensional. Esta tabela 
inclui a contribuição da privação em cada dimensão 
para a pobreza multidimensional global e apresenta 
ainda medidas de pobreza monetária, população a vi-
ver abaixo do limiar nacional de pobreza e população 
a viver com menos de 1,90 $, em termos de paridade 
do poder de compra por dia.

A Tabela 7, “Índice de Desenvolvimento 
Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta”, 
ajusta o IDH às pressões planetárias na era do 
Antropoceno, de forma a refletir uma preocupação 
pela desigualdade intergeracional, semelhante à ade-
quação do IDH ajustado à desigualdade, motivada 
por uma preocupação pela desigualdade intergera-
cional. O valor do IDHP pode ser interpretado como 
o nível de desenvolvimento humano ajustado pelas 
emissões de dióxido de carbono por pessoa (com base 
na produção) e pela pegada material por pessoa com 
o objetivo de apurar a existência de uma pressão hu-
mana excessiva sobre o planeta. A tabela apresenta a 
diferença relativa entre os valores do IDHP e do IDH, 
assim como a diferença de classificação de cada país 
no IDH e no IDHP. Um valor negativo significa que 
a classificação de um país no IDH diminui ao serem 
consideradas as pressões planetárias.
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ANEXO

Índices compósitos
de desenvolvimento 

humano



TABELA 1

Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes

CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3 ODS 4.3 ODS 4.4 ODS 8.5
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano (IDH)

Esperança de vida 
à nascença

Anos de escolaridade 
previstos

Média de anos 
de escolaridade

Rendimento nacional bruto  
(RNB) per capita

RNB per capita deduzida 
a classificação do IDH

Classificação  
do IDH

Valor (anos) (anos) (anos) (2017 PPC $)

2021 2021 2021a 2021a 2021 2021b 2020

Desenvolvimento humano muito elevado

1 Suíça 0,962 84,0 16,5 13,9 66.933 5 3

2 Noruega 0,961 83,2 18,2 c 13,0 64.660 6 1

3 Islândia 0,959 82,7 19,2 c 13,8 55.782 11 2

4 Hong Kong, China (RAE) 0,952 85,5 d 17,3 12,2 62.607 6 4

5 Austrália 0,951 84,5 21,1 c 12,7 49.238 18 5

6 Dinamarca 0,948 81,4 18,7 c 13,0 60.365 6 5

7 Suécia 0,947 83,0 19,4 c 12,6 54.489 9 9

8 Irlanda 0,945 82,0 18,9 c 11,6 e 76.169 f -3 8

9 Alemanha 0,942 80,6 17,0 14,1 e 54.534 6 7

10 Países Baixos 0,941 81,7 18,7 c,e 12,6 55.979 3 10

11 Finlândia 0,940 82,0 19,1 c 12,9 49.452 11 12

12 Singapura 0,939 82,8 16,5 11,9 90.919 f -10 10

13 Bélgica 0,937 81,9 19,6 c 12,4 52.293 7 16

13 Nova Zelândia 0,937 82,5 20,3 c 12,9 44.057 16 13

15 Canadá 0,936 82,7 16,4 13,8 e 46.808 9 15

16 Listenstaine 0,935 83,3 15,2 12,5 g 146.830 f,h -15 14

17 Luxemburgo 0,930 82,6 14,4 13,0 i 84.649 f -13 17

18 Reino Unido 0,929 80,7 17,3 13,4 45.225 9 17

19 Japão 0,925 84,8 15,2 e 13,4 42.274 12 19

19 Coreia (República da) 0,925 83,7 16,5 12,5 e 44.501 9 20

21 Estados Unidos 0,921 77,2 16,3 13,7 64.765 -14 21

22 Israel 0,919 82,3 16,1 13,3 e 41.524 10 22

23 Malta 0,918 83,8 16,8 12,2 38.884 12 26

23 Eslovénia 0,918 80,7 17,7 12,8 39.746 10 23

25 Áustria 0,916 81,6 16,0 12,3 53.619 -8 23

26 Emirados Árabes Unidos 0,911 78,7 15,7 12,7 62.574 -15 25

27 Espanha 0,905 83,0 17,9 10,6 38.354 10 27

28 França 0,903 82,5 15,8 11,6 45.937 -2 28

29 Chipre 0,896 81,2 15,6 12,4 38.188 9 29

30 Itália 0,895 82,9 16,2 10,7 42.840 0 32

31 Estónia 0,890 77,1 15,9 13,5 38.048 8 30

32 Chéquia 0,889 77,7 16,2 12,9 38.745 4 30

33 Grécia 0,887 80,1 20,0 c 11,4 29.002 17 33

34 Polónia 0,876 76,5 16,0 13,2 33.034 8 36

35 Barém 0,875 78,8 16,3 11,0 39.497 -1 35

35 Lituânia 0,875 73,7 16,3 13,5 37.931 5 34

35 Arábia Saudita 0,875 76,9 16,1 11,3 46.112 -10 38

38 Portugal 0,866 81,0 16,9 9,6 33.155 3 39

39 Letónia 0,863 73,6 16,2 13,3 32.803 4 37

40 Andorra 0,858 80,4 13,3 j 10,6 e 51.167 k -19 45

40 Croácia 0,858 77,6 15,1 12,2 e 30.132 8 41

42 Chile 0,855 78,9 16,7 10,9 e 24.563 14 43

42 Catar 0,855 79,3 12,6 10,0 e 87.134 f -39 42

44 São Marino 0,853 80,9 12,3 10,8 52.654 -25 46

45 Eslováquia 0,848 74,9 14,5 12,9 30.690 1 40

46 Hungria 0,846 74,5 15,0 e 12,2 32.789 -2 44

47 Argentina 0,842 75,4 17,9 11,1 e 20.925 17 47

48 Turquia 0,838 76,0 18,3 c 8,6 31.033 -3 48

49 Montenegro 0,832 76,3 15,1 12,2 e 20.839 16 52

50 Koweit 0,831 78,7 15,3 e 7,3 e 52.920 -32 54

51 Brunei Darussalã 0,829 74,6 14,0 9,2 64.490 -42 49

52 Federação Russa 0,822 69,4 15,8 12,8 i 27.166 -1 49

53 Roménia 0,821 74,2 14,2 11,3 30.027 -4 53

54 Omã 0,816 72,5 14,6 11,7 27.054 -2 51

55 Bahamas 0,812 71,6 12,9 l 12,6 e 30.486 -8 58

56 Cazaquistão 0,811 69,4 15,8 12,3 e 23.943 1 59

57 Trindade e Tobago 0,810 73,0 14,5 m 11,6 e 23.392 1 56

58 Costa Rica 0,809 77,0 16,5 8,8 19.974 8 57

58 Uruguai 0,809 75,4 16,8 9,0 21.269 5 55

60 Bielorrússia 0,808 72,4 15,2 12,1 18.849 8 60

61 Panamá 0,805 76,2 13,1 e 10,5 26.957 -8 67

Continuação →
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3 ODS 4.3 ODS 4.4 ODS 8.5
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano (IDH)

Esperança de vida 
à nascença

Anos de escolaridade 
previstos

Média de anos 
de escolaridade

Rendimento nacional bruto  
(RNB) per capita

RNB per capita deduzida 
a classificação do IDH

Classificação  
do IDH

Valor (anos) (anos) (anos) (2017 PPC $)

2021 2021 2021a 2021a 2021 2021b 2020

62 Malásia 0,803 74,9 13,3 10,6 26.658 -8 61

63 Geórgia 0,802 71,7 15,6 12,8 14.664 17 64

63 Maurícia 0,802 73,6 15,2 e 10,4 e 22.025 -1 62

63 Sérvia 0,802 74,2 14,4 11,4 19.123 4 62

66 Tailândia 0,800 78,7 15,9 m 8,7 17.030 6 64
Desenvolvimento humano elevado

67 Albânia 0,796 76,5 14,4 11,3 e 14.131 17 68

68 Bulgária 0,795 71,8 13,9 11,4 23.079 -8 64

68 Granada 0,795 74,9 18,7 c,e 9,0 l 13.484 18 70

70 Barbados 0,790 77,6 15,7 e 9,9 n 12.306 26 71

71 Antígua e Barbuda 0,788 78,5 14,2 e 9,3 j 16.792 2 71

72 Seicheles 0,785 71,3 13,9 10,3 25.831 -17 69

73 Sri Lanca 0,782 76,4 14,1 e 10,8 12.578 21 75

74 Bósnia-Herzegovina 0,780 75,3 13,8 j 10,5 15.242 4 73

75 São Cristóvão e Neves 0,777 71,7 15,4 e 8,7 l 23.358 -16 76

76 Irão (República Islâmica do) 0,774 73,9 14,6 10,6 e 13.001 15 77

77 Ucrânia 0,773 71,6 15,0 e 11,1 n 13.256 11 78

78 Macedónia do Norte 0,770 73,8 13,6 e 10,2 15.918 -3 79

79 China 0,768 78,2 14,2 e 7,6 n 17.504 -8 82

80 República Dominicana 0,767 72,6 14,5 e 9,3 o 17.990 -11 82

80 Moldávia (República da) 0,767 68,8 14,4 11,8 14.875 -1 81

80 Palau 0,767 66,0 15,8 e 12,5 p 13.819 5 80

83 Cuba 0,764 73,7 14,4 12,5 e 7.879 q 37 73

84 Peru 0,762 72,4 15,4 e 9,9 e 12.246 13 85

85 Arménia 0,759 72,0 13,1 11,3 13.158 4 87

86 México 0,758 70,2 14,9 9,2 17.896 -16 88

87 Brasil 0,754 72,8 15,6 8,1 e 14.370 -5 86

88 Colômbia 0,752 72,8 14,4 8,9 14.384 -7 88

89 São Vicente e Granadinas 0,751 69,6 14,7 e 10,8 11.961 11 82

90 Maldivas 0,747 79,9 12,6 7,3 15.448 -14 97

91 Argélia 0,745 76,4 14,6 m 8,1 e 10.800 13 96

91 Azerbaijão 0,745 69,4 13,5 10,5 14.257 -8 100

91 Tonga 0,745 71,0 16,0 11,4 n 6.822 34 90

91 Turquemenistão 0,745 69,3 13,2 11,3 13.021 -1 93

95 Equador 0,740 73,7 14,6 8,8 10.312 11 99

96 Mongólia 0,739 71,0 15,0 9,4 10.588 9 90

97 Egito 0,731 70,2 13,8 e 9,6 e 11.732 4 97

97 Tunísia 0,731 73,8 15,4 e 7,4 e 10.258 10 94

99 Ilhas Fiji 0,730 67,1 14,7 e 10,9 e 9.980 9 94

99 Suriname 0,730 70,3 13,0 m 9,8 m 12.672 -6 92

101 Uzbequistão 0,727 70,9 12,5 11,9 7.917 18 107

102 Domínica 0,720 72,8 13,3 e 8,1 j 11.488 0 106

102 Jordânia 0,720 74,3 10,6 10,4 9.924 8 104

104 Líbia 0,718 71,9 12,9 l 7,6 r 15.336 -27 117

105 Paraguai 0,717 70,3 13,0 o 8,9 12.349 -10 100

106 Palestina, Estado da 0,715 73,5 13,4 9,9 6.583 21 109

106 Santa Lúcia 0,715 71,1 12,9 8,5 12.048 -7 104

108 Guiana 0,714 65,7 12,5 e 8,6 22.465 -47 107

109 África do Sul 0,713 62,3 13,6 11,4 12.948 -17 102

110 Jamaica 0,709 70,5 13,4 m 9,2 e 8.834 4 110

111 Samoa 0,707 72,8 12,4 11,4 5.308 24 112

112 Gabão 0,706 65,8 13,0 l 9,4 13.367 -25 113

112 Líbano 0,706 75,0 11,3 p 8,7 l 9.526 -1 103

114 Indonésia 0,705 67,6 13,7 e 8,6 11.466 -11 116

115 Vietname 0,703 73,6 13,0 s 8,4 7.867 6 113
Desenvolvimento humano médio

116 Filipinas 0,699 69,3 13,1 9,0 8.920 -3 113

117 Botsuana 0,693 61,1 12,3 e 10,3 16.198 -43 110

118 Bolívia (Estado Plurinacional da) 0,692 63,6 14,9 9,8 8.111 0 119

118 Quirguizistão 0,692 70,0 13,2 11,4 n 4.566 26 121

120 Venezuela (República Bolivariana da) 0,691 70,6 12,8 p 11,1 e 4.811 t 20 118

121 Iraque 0,686 70,4 12,1 s 7,9 m 9.977 -12 122

TABELA 1
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TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3 ODS 4.3 ODS 4.4 ODS 8.5
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano (IDH)

Esperança de vida 
à nascença

Anos de escolaridade 
previstos

Média de anos 
de escolaridade

Rendimento nacional bruto  
(RNB) per capita

RNB per capita deduzida 
a classificação do IDH

Classificação  
do IDH

Valor (anos) (anos) (anos) (2017 PPC $)

2021 2021 2021a 2021a 2021 2021b 2020

122 Tajiquistão 0,685 71,6 11,7 e 11,3 n 4.548 23 126

123 Belize 0,683 70,5 13,0 8,8 6.309 6 120

123 Marrocos 0,683 74,0 14,2 5,9 7.303 1 122

125 El Salvador 0,675 70,7 12,7 o 7,2 8.296 -8 124

126 Nicarágua 0,667 73,8 12,6 o 7,1 5.625 6 129

127 Butão 0,666 71,8 13,2 e 5,2 e 9.438 -15 125

128 Cabo Verde 0,662 74,1 12,6 e 6,3 p 6.230 2 127

129 Bangladeche 0,661 72,4 12,4 7,4 5.472 4 128

130 Tuvalu 0,641 64,5 9,4 e 10,6 6.351 -2 131

131 Ilhas Marshall 0,639 65,3 10,2 10,9 4.620 12 131

132 Índia 0,633 67,2 11,9 6,7 n 6.590 -6 130

133 Gana 0,632 63,8 12,0 8,3 n 5.745 -2 135

134 Micronésia (Estados Federados da) 0,628 70,7 11,5 j 7,8 l 3.696 22 136

135 Guatemala 0,627 69,2 10,6 5,7 8.723 -20 133

136 Quiribati 0,624 67,4 11,8 8,0 s 4.063 14 137

137 Honduras 0,621 70,1 10,1 o 7,1 5.298 -1 138

138 São Tomé e Príncipe 0,618 67,6 13,4 6,2 m 4.021 13 139

139 Namíbia 0,615 59,3 11,9 u 7,2 N 8.634 -23 134

140
República Democrática Popular 
do Laos 0,607 68,1 10,1 5,4 7.700 -18 142

140 Timor-Leste 0,607 67,7 12,6 p 5,4 4.461 7 140

140 Vanuatu 0,607 70,4 11,5 e 7,1 v 3.085 23 142

143 Nepal 0,602 68,4 12,9 5,1 n 3.877 10 144

144 Essuatíni (Reino de) 0,597 57,1 13,7 e 5,6 7.679 -21 141

145 Guiné Equatorial 0,596 60,6 9,7 l 5,9 j 12.074 -47 147

146 Camboja 0,593 69,6 11,5 w 5,1 4.079 3 148

146 Zimbabué 0,593 59,3 12,1 e 8,7 e 3.810 9 145

148 Angola 0,586 61,6 12,2 5,4 5.466 -14 149

149 Mianmar 0,585 65,7 10,9 e 6,4 3.851 5 145

150 República Árabe da Síria 0,577 72,1 9,2 5,1 l 4.192 x -2 152

151 Camarões 0,576 60,3 13,1 e 6,2 n 3.621 6 150

152 Quénia 0,575 61,4 10,7 u 6,7 4.474 -6 150

153 Congo 0,571 63,5 12,3 e 6,2 2.889 11 153

154 Zâmbia 0,565 61,2 10,9 w 7,2 N 3.218 7 154

155 Ilhas Salomão 0,564 70,3 10,3 e 5,7 s 2.482 13 155

156 Comores 0,558 63,4 11,9 e 5,1 l 3.142 6 156

156 Papua-Nova Guiné 0,558 65,4 10,4 u 4,7 4.009 -4 157

158 Mauritânia 0,556 64,4 9,4 4,9 n 5.075 -20 158

159 Costa do Marfim 0,550 58,6 10,7 5,2 n 5.217 22 159
Desenvolvimento humano baixo

160 Tanzânia (República Unida da) 0,549 66,2 9,2 6,4 e 2.664 7 160

161 Paquistão 0,544 66,1 8,7 4,5 4.624 -19 161

162 Togo 0,539 61,6 13,0 e 5,0 n 2.167 12 163

163 Haiti 0,535 63,2 9,7 p 5,6 2.848 2 162

163 Nigéria 0,535 52,7 10,1 u 7,2 w 4.790 22 163

165 Ruanda 0,534 66,1 11,2 4,4 e 2.210 6 165

166 Benim 0,525 59,8 10,8 4.3 n 3.409 -7 166

166 Uganda 0,525 62,7 10,1 u 5,7 n 2.181 6 166

168 Lesoto 0,514 53,1 12,0 e 6,0 n 2.700 -2 168

169 Maláui 0,512 62,9 12,7 e 4.5 n 1.466 13 169

170 Senegal 0,511 67,1 9,0 2,9 e 3.344 -10 170

171 Jibuti 0,509 62,3 7,4 e 4,1 l 5.025 -32 171

172 Sudão 0,508 65,3 7,9 e 3,8 3.575 -14 171

173 Madagáscar 0,501 64,5 10,1 e 5,1 u 1.484 8 173

174 Gâmbia 0,500 62,1 9,4 u 4,6 2.172 -1 173

175 Etiópia 0,498 65,0 9,7 e 3,2 2.361 -5 175

176 Eritreia 0,492 66,5 8,1 e 4,9 y 1.729 z 3 176

177 Guiné-Bissau 0,483 59,7 10,.6 m 3,6 1.908 0 177

178 Libéria 0,481 60,7 10,4 5,1 1.289 7 179

179 Congo (República Democrática do) 0,479 59,2 9,8 e 7,0 m 1.076 9 180

180 Afeganistão 0,478 62,0 10,3 e 3,0 1.824 -2 177

181 Serra Leoa 0,477 60,1 9,6 m 4.6 n 1.622 -1 181
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TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3 ODS 4.3 ODS 4.4 ODS 8.5
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano (IDH)

Esperança de vida 
à nascença

Anos de escolaridade 
previstos

Média de anos 
de escolaridade

Rendimento nacional bruto  
(RNB) per capita

RNB per capita deduzida 
a classificação do IDH

Classificação  
do IDH

Valor (anos) (anos) (anos) (2017 PPC $)

2021 2021 2021a 2021a 2021 2021b 2020

182 Guiné 0,465 58,9 9,8 e 2,2 e 2.481 -13 182

183 Iémen 0,455 63,8 9,1 3,2 v 1.314 1 183

184 Burquina Fasso 0,449 59,3 9,1 2,1 e 2.118 -8 185

185 Moçambique 0,446 59,3 10,2 e 3,2 e 1.198 2 184

186 Mali 0,428 58,9 7,4 e 2,3 2.133 -11 186

187 Burundi 0,426 61,7 10,7 e 3,1 e 732 4 187

188 República Centro-Africana 0,404 53,9 8,0 e 4,3 966 1 188

189 Níger 0,400 61,6 7,0 e 2.1 n 1.240 -3 189

190 Chade 0,394 52,5 8,0 e 2,6 u 1.364 -7 190

191 Sudão do Sul 0,385 55,0 5,5 e 5,7 768 aa -1 191
Outros países ou territórios

Coreia (República Popular 
Democrática da) .. 73,3 10,8 p .. .. .. ..

Mónaco .. 85,9 .. .. .. .. ..
Nauru .. 63,6 11,7 e .. 17.730 .. ..
Somália .. 55,3 .. .. 1.018 .. ..

Agrupamentos por IDH
Desenvolvimento humano muito 
elevado 0,896 78,5 16,5 12,3 43.752 — —

Desenvolvimento humano elevado 0,754 74,7 14,2 8,3 15.167 — —
Desenvolvimento humano médio 0,636 67,4 11,9 6,9 6.353 — —
Desenvolvimento humano baixo 0,518 61,3 9,5 4,9 3.009 — —

Países em vias de desenvolvimento 0,685 69,9 12,3 7,5 10.704 — —
Regiões

Estados Árabes 0,708 70,9 12,4 8,0 13.501 — —
Ásia Oriental e Pacífico 0,749 75,6 13,8 7,8 15.580 — —
Europa e Ásia Central 0,796 72,9 15,4 10,6 19.352 — —
América Latina e Caraíbas 0,754 72,1 14,8 9,0 14.521 — —
Ásia do Sul 0,632 67,9 11,6 6,7 6.481 — —
África Subsariana 0,547 60,1 10,3 6,0 3.699 — —

Países menos desenvolvidos 0,540 64,2 10,2 5,2 2.881 — —
Pequenos Estados insulares em vias de 
desenvolvimento 0,730 70,3 12,4 9,1 16.782 — —

Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico 0,899 79,0 16,5 12,3 45.087 — —
Mundo 0,732 71,4 12,8 8,6 16.752 — —
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Notas

a Dados referentes a 2021 ou ao ano mais recente para o 
qual estão disponíveis.

b Com base nos países para os quais foi calculado o valor 
do Índice de Desenvolvimento Humano.

c No cálculo do valor do IDH, os anos previstos de escola-
ridade têm como limite os 18 anos.

d No cálculo do valor do IDH, a esperança de vida à nas-
cença tem como limite os 85 anos.

e Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO (2022).

f No cálculo do valor do IDH, o RNB per capita tem como 
limite os 75.000 dólares.

g Atualizado pelo GRDH com base em dados da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Económi-
co durante vários anos.

h Estimado utilizando a taxa de paridade do poder de 
compra (PPC) e a taxa de crescimento projetada da 
Suíça.

i Atualizado pelo GRDH com base nos dados da OCDE 
(2022) e do Instituto de Estatística da UNESCO (2022).

j Com base em dados do Instituto Nacional de Estatística.

k Estimado utilizando a taxa de PPC de Espanha.

l Com base na regressão entre países.

m Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO (2022) e dos Inquéritos de 
Grupo para Indicadores Múltiplos do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) relativos a vários anos.

n Atualizado pelo GRDH com base nos dados de Barro 
e Lee (2018) e do Instituto de Estatística da UNESCO 
(2022).

o Atualizado pelo GRDH com base nos dados do CEDLAS 
e do Banco Mundial (2022) e do Instituto de Estatística 
da UNESCO (2022).

p Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO relativo a vários anos.

q Estimativa do GRDH baseada na regressão entre paí-
ses e na taxa de crescimento projetada pelo DAESNU 
(2022b).

r Atualizado pelo GRDH com base nas projeções de 
Barro e Lee (2018).

s Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inqué-
ritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF 
relativos a vários anos.

t FMI (2021) e DAESNU (2022b).

u Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inqué-
ritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro relativos 
a vários anos e do Instituto de Estatística da UNESCO 
(2022).

v Com base nas projeções de Barro e Lee (2018).

w Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéri-
tos Demográficos e de Saúde da ICF Macro para vários 
anos.

x Estimativa do GRDH baseada em dados do DAESNU 
(2022b), da Divisão de Estatística das Nações Unidas 
(2022) e do Banco Mundial (2022).

y Estimativa do GRDH baseada na regressão entre países 
e nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO 
(2022).

z Estimativa do GRDH baseada nos dados do FMI (2022), 
da Divisão de Estatística das Nações Unidas (2022) e do 
Banco Mundial (2022).

aa Estimativa do GRDH baseada nos dados do FMI (2022) 
e da Divisão de Estatística das Nações Unidas (2022).

Definições

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice compó-
sito que mede os resultados médios em três dimensões bási-
cas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, 
o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais 
sobre o cálculo do IDH, consultar a Nota técnica 1 em http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf.

Esperança de vida à nascença: Número de anos que um 
recém-nascido poderá esperar viver se os padrões preva-
lecentes de taxas de mortalidade por idade no momento do 
nascimento permanecerem os mesmos durante toda a vida do 
recém-nascido.

Anos de escolaridade previstos: Número de anos de escolari-
dade que uma criança em idade escolar pode esperar alcançar 
se os padrões predominantes de taxas de inscrição específicas 
da idade persistirem ao longo da vida da criança.

Média de anos de escolaridade: Número médio de anos de 
educação obtidos por pessoas com 25 anos ou mais, converti-
dos a partir dos níveis de escolaridade, utilizando as durações 
oficiais de cada nível.

Rendimento nacional bruto (RNB) per capita: Rendimento 
agregado de uma economia gerado pela sua produção e pos-
se de fatores de produção, deduzidos os rendimentos pagos 
pela utilização de fatores de produção pertencentes ao resto 
do mundo, convertidos em dólares internacionais utilizando ta-
xas de PPC, divididos pela população residente a 30 de junho 
de cada ano.

RNB per capita deduzida a classificação do IDH: Diferença na 
classificação segundo o RNB per capita e o valor do IDH. Um 
valor negativo significa que o país se encontra mais bem classi-
ficado pelo valor do RNB do que pelo valor do IDH.

Classificação do IDH para 2020: Classificação pelo valor do 
IDH para 2020, calculado utilizando os dados revistos mais re-
centemente, disponíveis em 2022, que foram utilizados para 
calcular os valores do IDH para 2020.

Fontes de dados principais

Colunas 1 e 7: Cálculos do GRDH baseados em dados de Barro 
e Lee (2018), do FMI (2022), do DAESNU (2022a), do Instituto 
de Estatística da UNESCO (2022), da Divisão de Estatística das 
Nações Unidas (2022) e do Banco Mundial (2022).

Coluna 2: DAESNU 2022a.

Coluna 3: CEDLAS e Banco Mundial (2022), Inquéritos Demo-
gráficos e de Saúde da ICF Macro, Instituto de Estatística da 
UNESCO (2022) e Inquéritos de Grupo para Indicadores Múl-
tiplos da UNICEF.

Coluna 4: Barro e Lee (2018), Inquéritos Demográficos e de 
Saúde do ICF Macro, OCDE (2022), Instituto de Estatística da 
UNESCO (2022) e Inquéritos de Grupo para Indicadores Múl-
tiplos da UNICEF.

Coluna 5: FMI (2022), DAESNU (2022b), Divisão Estatística das 
Nações Unidas (2022) e Banco Mundial (2022).

Coluna 6: Cálculos baseados nos dados das colunas 1 e 5.
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Alterações 
na 

classificação 
do IDH Crescimento médio anual do IDH

Valor (%)

1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2015–2021a 1990–2000 2000–2010 2010–2021 1990–2021

Desenvolvimento humano muito elevado

1 Suíça 0,851 0,887 0,942 0,954 0,959 0,962 0,956 0,962 0 0,42 0,60 0,19 0,40

2 Noruega 0,838 0,913 0,941 0,953 0,962 0,961 0,959 0,961 0 0,86 0,30 0,19 0,44

3 Islândia 0,811 0,871 0,902 0,945 0,959 0,960 0,957 0,959 0 0,72 0,35 0,56 0,54

4 Hong Kong, China (RAE) 0,788 0,851 0,907 0,935 0,949 0,952 0,949 0,952 3 0,77 0,64 0,44 0,61

5 Austrália 0,865 0,896 0,923 0,933 0,941 0,941 0,947 0,951 3 0,35 0,30 0,27 0,31

6 Dinamarca 0,834 0,889 0,913 0,936 0,942 0,946 0,947 0,948 0 0,64 0,27 0,34 0,41

7 Suécia 0,810 0,904 0,910 0,937 0,942 0,947 0,942 0,947 -2 1,10 0,07 0,36 0,51

8 Irlanda 0,737 0,847 0,904 0,925 0,937 0,942 0,943 0,945 6 1,40 0,65 0,40 0,81

9 Alemanha 0,829 0,889 0,926 0,938 0,945 0,948 0,944 0,942 -5 0,70 0,41 0,16 0,41

10 Países Baixos 0,847 0,893 0,917 0,932 0,939 0,943 0,939 0,941 -1 0,53 0,27 0,24 0,34

11 Finlândia 0,814 0,891 0,911 0,930 0,936 0,939 0,938 0,940 0 0,91 0,22 0,29 0,47

12 Singapura 0,727 0,831 0,910 0,930 0,940 0,943 0,939 0,939 -1 1,35 0,91 0,29 0,83

13 Bélgica 0,816 0,887 0,912 0,924 0,933 0,936 0,928 0,937 2 0,84 0,28 0,25 0,45

13 Nova Zelândia 0,806 0,887 0,922 0,931 0,936 0,937 0,936 0,937 -3 0,96 0,39 0,15 0,49

15 Canadá 0,860 0,890 0,911 0,926 0,933 0,937 0,931 0,936 -2 0,34 0,23 0,25 0,27

16 Listenstaine .. 0,873 0,913 0,924 0,928 0,940 0,933 0,935 -1 .. 0,45 0,22 ..

17 Luxemburgo 0,786 0,864 0,912 0,915 0,922 0,927 0,924 0,930 3 0,95 0,54 0,18 0,54

18 Reino Unido 0,804 0,862 0,912 0,924 0,929 0,935 0,924 0,929 -3 0,70 0,57 0,17 0,47

19 Japão 0,845 0,877 0,898 0,918 0,923 0,924 0,923 0,925 0 0,37 0,24 0,27 0,29

19 Coreia (República da) 0,737 0,825 0,890 0,909 0,919 0,923 0,922 0,925 3 1,13 0,76 0,35 0,74

21 Estados Unidos 0,872 0,891 0,911 0,920 0,927 0,930 0,920 0,921 -3 0,22 0,22 0,10 0,18

22 Israel 0,787 0,844 0,894 0,909 0,919 0,921 0,917 0,919 0 0,70 0,58 0,25 0,50

23 Malta 0,730 0,779 0,861 0,889 0,910 0,915 0,911 0,918 4 0,65 1,01 0,58 0,74

23 Eslovénia .. 0,821 0,890 0,903 0,917 0,921 0,913 0,918 1 .. 0,81 0,28 ..

25 Áustria 0,825 0,871 0,902 0,910 0,917 0,919 0,913 0,916 -4 0,54 0,35 0,14 0,34

26 Emirados Árabes Unidos 0,728 0,796 0,835 0,865 0,909 0,920 0,912 0,911 9 0,90 0,48 0,80 0,73

27 Espanha 0,757 0,825 0,868 0,889 0,901 0,908 0,899 0,905 0 0,86 0,51 0,38 0,58

28 França 0,791 0,844 0,877 0,892 0,901 0,905 0,898 0,903 -3 0,65 0,38 0,27 0,43

29 Chipre 0,716 0,797 0,857 0,871 0,892 0,897 0,894 0,896 3 1,08 0,73 0,41 0,73

30 Itália 0,778 0,841 0,882 0,882 0,893 0,897 0,889 0,895 -1 0,78 0,48 0,13 0,45

31 Estónia 0,732 0,787 0,861 0,882 0,891 0,896 0,892 0,890 -2 0,73 0,90 0,30 0,63

32 Chéquia 0,742 0,808 0,870 0,891 0,894 0,897 0,892 0,889 -6 0,86 0,74 0,20 0,58

33 Grécia 0,759 0,810 0,869 0,880 0,886 0,889 0,886 0,887 -2 0,65 0,71 0,19 0,50

34 Polónia 0,716 0,793 0,841 0,868 0,877 0,881 0,876 0,876 -1 1,03 0,59 0,37 0,65

35 Barém 0,742 0,798 0,808 0,858 0,879 0,882 0,877 0,875 3 0,73 0,12 0,73 0,53

35 Lituânia 0,734 0,766 0,842 0,862 0,880 0,884 0,879 0,875 1 0,43 0,95 0,35 0,57

35 Arábia Saudita 0,678 0,737 0,816 0,859 0,865 0,873 0,870 0,875 2 0,84 1,02 0,64 0,83

38 Portugal 0,701 0,791 0,829 0,850 0,860 0,867 0,863 0,866 2 1,22 0,47 0,40 0,68

39 Letónia 0,730 0,756 0,824 0,850 0,866 0,871 0,871 0,863 1 0,35 0,87 0,42 0,54

40 Andorra .. 0,818 0,848 0,867 0,872 0,873 0,848 0,858 -6 .. 0,36 0,11 ..

40 Croácia .. 0,759 0,821 0,843 0,856 0,861 0,855 0,858 5 .. 0,79 0,40 ..

42 Chile 0,706 0,763 0,813 0,846 0,856 0,861 0,852 0,855 1 0,78 0,64 0,46 0,62

42 Catar 0,758 0,801 0,834 0,846 0,853 0,859 0,854 0,855 1 0,55 0,40 0,23 0,39

44 São Marino .. .. .. .. 0,860 0,862 0,845 0,853 .. .. .. .. ..

45 Eslováquia 0,692 0,763 0,840 0,851 0,859 0,862 0,857 0,848 -5 0,98 0,97 0,09 0,66

46 Hungria 0,720 0,773 0,828 0,838 0,849 0,853 0,849 0,846 1 0,71 0,69 0,20 0,52

47 Argentina 0,723 0,779 0,834 0,848 0,850 0,852 0,840 0,842 -4 0,75 0,68 0,09 0,49

48 Turquia 0,600 0,670 0,749 0,817 0,839 0,842 0,833 0,838 6 1,11 1,12 1,03 1,08

49 Montenegro .. .. 0,808 0,822 0,834 0,837 0,826 0,832 3 .. .. 0,27 ..

50 Koweit 0,718 0,787 0,813 0,830 0,836 0,839 0,822 0,831 -1 0,92 0,33 0,20 0,47

51 Brunei Darussalã 0,770 0,808 0,828 0,836 0,830 0,830 0,830 0,829 -3 0,48 0,24 0,01 0,24

52 Federação Russa 0,743 0,732 0,796 0,824 0,841 0,845 0,830 0,822 -2 -0,15 0,84 0,29 0,33

53 Roménia 0,703 0,715 0,807 0,813 0,827 0,832 0,824 0,821 3 0,17 1,22 0,16 0,50

54 Omã .. 0,705 0,788 0,823 0,834 0,839 0,827 0,816 -3 .. 1,12 0,32 ..

55 Bahamas .. 0,799 0,812 0,820 0,827 0,816 0,815 0,812 -2 .. 0,16 0,00 ..

56 Cazaquistão 0,673 0,680 0,767 0,805 0,814 0,819 0,814 0,811 4 0,10 1,21 0,51 0,60

57 Trindade e Tobago 0,660 0,712 0,790 0,816 0,815 0,821 0,818 0,810 -2 0,76 1,04 0,23 0,66

58 Costa Rica 0,660 0,710 0,772 0,798 0,811 0,819 0,816 0,809 4 0,73 0,84 0,43 0,66

58 Uruguai 0,701 0,753 0,787 0,811 0,819 0,821 0,821 0,809 0 0,72 0,44 0,25 0,46

60 Bielorrússia .. 0,712 0,790 0,812 0,818 0,817 0,807 0,808 -3 .. 1,04 0,21 ..
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Alterações 
na 

classificação 
do IDH Crescimento médio anual do IDH

Valor (%)

1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2015–2021a 1990–2000 2000–2010 2010–2021 1990–2021

61 Panamá 0,669 0,721 0,773 0,800 0,814 0,817 0,801 0,805 0 0,75 0,70 0,37 0,60

62 Malásia 0,640 0,721 0,769 0,797 0,807 0,810 0,806 0,803 1 1,20 0,65 0,39 0,73

63 Geórgia .. 0,702 0,759 0,790 0,804 0,810 0,802 0,802 7 .. 0,78 0,50 ..

63 Maurícia 0,626 0,681 0,755 0,795 0,811 0,817 0,804 0,802 2 0,85 1,04 0,55 0,80

63 Sérvia .. 0,690 0,767 0,794 0,808 0,811 0,804 0,802 4 .. 1,06 0,41 ..

66 Tailândia 0,576 0,653 0,737 0,781 0,795 0,804 0,802 0,800 6 1,26 1,22 0,75 1,07
Desenvolvimento humano elevado

67 Albânia 0,647 0,677 0,754 0,795 0,806 0,810 0,794 0,796 -2 0,45 1,08 0,49 0,67

68 Bulgária 0,684 0,725 0,790 0,809 0,809 0,810 0,802 0,795 -9 0,58 0,86 0,06 0,49

68 Granada .. .. 0,782 0,790 0,797 0,800 0,792 0,795 2 .. .. 0,15 ..

70 Barbados 0,725 0,756 0,788 0,791 0,797 0,799 0,788 0,790 -2 0,42 0,42 0,02 0,28

71 Antígua e Barbuda .. .. 0,790 0,791 0,798 0,800 0,788 0,788 -3 .. .. -0,02 ..

72 Seicheles .. 0,744 0,776 0,796 0,800 0,802 0,793 0,785 -8 .. 0,42 0,10 ..

73 Sri Lanca 0,636 0,688 0,737 0,764 0,776 0,778 0,780 0,782 9 0,79 0,69 0,54 0,67

74 Bósnia-Herzegovina .. 0,667 0,725 0,761 0,776 0,783 0,781 0,780 10 .. 0,84 0,67 ..

75 São Cristóvão e Neves .. .. 0,759 0,772 0,779 0,783 0,779 0,777 2 .. .. 0,21 ..

76 Irão (República Islâmica do) 0,601 0,685 0,745 0,776 0,787 0,783 0,777 0,774 -2 1,32 0,84 0,35 0,82

77 Ucrânia 0,729 0,700 0,764 0,774 0,783 0,786 0,775 0,773 -2 -0,41 0,88 0,11 0,19

78 Macedónia do Norte .. 0,675 0,738 0,762 0,779 0,784 0,774 0,770 5 .. 0,90 0,39 ..

79 China 0,484 0,584 0,691 0,733 0,755 0,762 0,764 0,768 19 1,90 1,70 0,97 1,50

80 República Dominicana 0,577 0,646 0,708 0,736 0,764 0,771 0,764 0,767 16 1,14 0,92 0,73 0,92

80 Moldávia (República da) 0,653 0,641 0,730 0,749 0,768 0,774 0,766 0,767 9 -0,19 1,31 0,45 0,52

80 Palau .. 0,739 0,773 0,780 0,778 0,776 0,773 0,767 -7 .. 0,45 -0,07 ..

83 Cuba 0,680 0,693 0,780 0,773 0,783 0,788 0,781 0,764 -7 0,19 1,19 -0,19 0,38

84 Peru 0,621 0,676 0,725 0,759 0,776 0,780 0,762 0,762 1 0,85 0,70 0,45 0,66

85 Arménia 0,656 0,662 0,746 0,766 0,771 0,778 0,757 0,759 -5 0,09 1,20 0,16 0,47

86 México 0,662 0,709 0,746 0,768 0,777 0,779 0,756 0,758 -8 0,69 0,51 0,15 0,44

87 Brasil 0,610 0,679 0,723 0,753 0,764 0,766 0,758 0,754 1 1,08 0,63 0,38 0,69

88 Colômbia 0,610 0,666 0,726 0,754 0,763 0,768 0,756 0,752 -1 0,88 0,87 0,32 0,68

89 São Vicente e Granadinas .. 0,683 0,734 0,759 0,775 0,769 0,764 0,751 -4 .. 0,72 0,21 ..

90 Maldivas .. 0,628 0,688 0,736 0,750 0,755 0,734 0,747 6 .. 0,92 0,75 ..

91 Argélia 0,591 0,649 0,721 0,740 0,745 0,748 0,736 0,745 2 0,94 1,06 0,30 0,75

91 Azerbaijão .. 0,622 0,727 0,748 0,757 0,761 0,730 0,745 -1 .. 1,57 0,22 ..

91 Tonga 0,645 0,685 0,713 0,730 0,742 0,744 0,745 0,745 10 0,60 0,40 0,40 0,47

91 Turquemenistão .. .. 0,711 0,740 0,746 0,742 0,741 0,745 2 .. .. 0,43 ..

95 Equador 0,651 0,687 0,736 0,765 0,762 0,760 0,731 0,740 -14 0,54 0,69 0,05 0,41

96 Mongólia 0,579 0,598 0,701 0,732 0,743 0,746 0,745 0,739 4 0,32 1,60 0,48 0,79

97 Egito 0,572 0,633 0,675 0,706 0,729 0,735 0,734 0,731 13 1,02 0,64 0,73 0,79

97 Tunísia 0,576 0,658 0,720 0,733 0,743 0,745 0,737 0,731 1 1,34 0,90 0,14 0,77

99 Ilhas Fiji 0,642 0,681 0,714 0,729 0,745 0,746 0,737 0,730 3 0,59 0,47 0,20 0,42

99 Suriname .. .. 0,723 0,744 0,755 0,755 0,743 0,730 -7 .. .. 0,09 ..

101 Uzbequistão .. 0,607 0,673 0,701 0,720 0,726 0,721 0,727 11 .. 1,04 0,70 ..

102 Domínica .. 0,695 0,711 0,700 0,726 0,729 0,722 0,720 11 .. 0,23 0,11 ..

102 Jordânia 0,622 0,678 0,725 0,718 0,723 0,727 0,723 0,720 2 0,87 0,67 -0,06 0,47

104 Líbia 0,666 0,712 0,739 0,699 0,722 0,722 0,703 0,718 10 0,67 0,37 -0,26 0,24

105 Paraguai 0,595 0,649 0,685 0,723 0,727 0,732 0,730 0,717 -2 0,87 0,54 0,42 0,60

106 Palestina, Estado da .. .. 0,687 0,710 0,723 0,727 0,716 0,715 2 .. .. 0,36 ..

106 Santa Lúcia 0,690 0,698 0,728 0,737 0,746 0,735 0,723 0,715 -11 0,12 0,42 -0,16 0,11

108 Guiana 0,509 0,577 0,656 0,684 0,701 0,708 0,721 0,714 12 1,26 1,29 0,77 1,10

109 África do Sul 0,632 0,633 0,675 0,716 0,726 0,736 0,727 0,713 -4 0,02 0,64 0,50 0,39

110 Jamaica 0,659 0,664 0,704 0,713 0,716 0,719 0,713 0,709 -3 0,08 0,59 0,06 0,24

111 Samoa .. 0,683 0,713 0,716 0,716 0,715 0,712 0,707 -6 .. 0,43 -0,08 ..

112 Gabão 0,610 0,635 0,664 0,699 0,706 0,709 0,710 0,706 2 0,40 0,45 0,56 0,47

112 Líbano .. .. 0,770 0,746 0,750 0,745 0,726 0,706 -21 .. .. -0,79 ..

114 Indonésia 0,526 0,595 0,664 0,695 0,710 0,716 0,709 0,705 3 1,24 1,10 0,55 0,95

115 Vietname 0,482 0,588 0,663 0,684 0,697 0,703 0,710 0,703 5 2,01 1,21 0,53 1,22
Desenvolvimento humano médio

116 Filipinas 0,598 0,633 0,674 0,698 0,710 0,718 0,710 0,699 0 0,57 0,63 0,33 0,50

117 Botsuana 0,586 0,585 0,660 0,702 0,716 0,717 0,713 0,693 -6 -0,02 1,21 0,44 0,54

118 Bolívia (Estado Plurinacional da) 0,550 0,632 0,662 0,690 0,714 0,717 0,694 0,692 0 1,40 0,46 0,40 0,74

118 Quirguizistão 0,638 0,621 0,664 0,690 0,698 0,698 0,689 0,692 0 -0,27 0,67 0,38 0,26

120 Venezuela (República Bolivariana da) 0,659 0,684 0,755 0,767 0,738 0,721 0,695 0,691 -41 0,37 0,99 -0,80 0,15
Continuação →
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TABELA 2

CLASSIFICAÇÃO DO IDH

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Alterações 
na 

classificação 
do IDH Crescimento médio anual do IDH

Valor (%)

1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2015–2021a 1990–2000 2000–2010 2010–2021 1990–2021

121 Iraque 0,528 0,589 0,640 0,675 0,692 0,696 0,679 0,686 1 1,10 0,83 0,63 0,85

122 Tajiquistão 0,628 0,560 0,636 0,657 0,671 0,676 0,664 0,685 3 -1,14 1,28 0,68 0,28

123 Belize 0,593 0,640 0,707 0,708 0,706 0,705 0,690 0,683 -14 0,77 1,00 -0,31 0,46

123 Marrocos 0,447 0,521 0,603 0,654 0,676 0,682 0,679 0,683 3 1,54 1,47 1,14 1,38

125 El Salvador 0,525 0,617 0,659 0,668 0,680 0,683 0,672 0,675 -2 1,63 0,66 0,22 0,81

126 Nicarágua 0,490 0,566 0,614 0,647 0,662 0,664 0,654 0,667 1 1,45 0,82 0,76 1,00

127 Butão .. .. 0,581 0,627 0,658 0,671 0,668 0,666 6 .. .. 1,25 ..

128 Cabo Verde .. 0,569 0,644 0,663 0,673 0,676 0,662 0,662 -4 .. 1,25 0,25 ..

129 Bangladeche 0,397 0,485 0,553 0,602 0,635 0,644 0,655 0,661 11 2,02 1,32 1,64 1,66

130 Tuvalu 0,559 0,597 0,616 0,643 0,642 0,635 0,639 0,641 -2 0,66 0,31 0,36 0,44

131 Ilhas Marshall .. .. .. 0,638 0,639 0,640 0,639 0,639 -1 .. .. .. ..

132 Índia 0,434 0,491 0,575 0,629 0,645 0,645 0,642 0,633 -1 1,24 1,59 0,88 1,22

133 Gana 0,460 0,507 0,574 0,607 0,620 0,631 0,632 0,632 5 0,98 1,25 0,88 1,03

134 Micronésia (Estados Federados da) .. 0,572 0,625 0,626 0,633 0,633 0,629 0,628 0 .. 0,89 0,04 ..

135 Guatemala 0,484 0,550 0,605 0,639 0,640 0,642 0,635 0,627 -6 1,29 0,96 0,33 0,84

136 Quiribati .. 0,549 0,589 0,622 0,622 0,630 0,623 0,624 -1 .. 0,71 0,53 ..

137 Honduras 0,516 0,556 0,597 0,613 0,617 0,632 0,621 0,621 0 0,75 0,71 0,36 0,60

138 São Tomé e Príncipe 0,485 0,501 0,554 0,596 0,617 0,622 0,619 0,618 4 0,33 1,01 1,00 0,78

139 Namíbia 0,579 0,546 0,585 0,628 0,636 0,639 0,633 0,615 -7 -0,59 0,69 0,46 0,19

140
República Democrática Popular 
do Laos 0,405 0,470 0,551 0,599 0,607 0,610 0,608 0,607 1 1,50 1,60 0,88 1,31

140 Timor-Leste .. .. 0,619 0,614 0,605 0,614 0,614 0,607 -4 .. .. -0,18 ..

140 Vanuatu .. .. 0,591 0,595 0,603 0,611 0,608 0,607 3 .. .. 0,24 ..

143 Nepal 0,399 0,467 0,543 0,579 0,601 0,611 0,604 0,602 4 1,59 1,52 0,94 1,34

144 Essuatíni (Reino de) 0,545 0,471 0,503 0,575 0,607 0,615 0,610 0,597 4 -1,45 0,66 1,57 0,29

145 Guiné Equatorial .. 0,512 0,579 0,603 0,601 0,605 0,599 0,596 -6 .. 1,24 0,26 ..

146 Camboja 0,378 0,425 0,540 0,574 0,591 0,598 0,596 0,593 3 1,18 2,42 0,85 1,46

146 Zimbabué 0,509 0,452 0,512 0,582 0,602 0,601 0,600 0,593 -1 -1,18 1,25 1,34 0,49

148 Angola .. 0,375 0,510 0,582 0,595 0,595 0,590 0,586 -3 .. 3,12 1,27 ..

149 Mianmar 0,333 0,410 0,510 0,562 0,590 0,598 0,600 0,585 1 2,10 2,21 1,26 1,83

150 República Árabe da Síria 0,562 0,587 0,660 0,556 0,580 0,584 0,577 0,577 5 0,44 1,18 -1,21 0,09

151 Camarões 0,452 0,442 0,513 0,560 0,577 0,583 0,578 0,576 2 -0,22 1,50 1,06 0,79

152 Quénia 0,474 0,481 0,545 0,561 0,577 0,581 0,578 0,575 0 0,15 1,26 0,49 0,63

153 Congo 0,522 0,491 0,561 0,590 0,578 0,570 0,574 0,571 -9 -0,61 1,34 0,16 0,29

154 Zâmbia 0,412 0,418 0,529 0,562 0,572 0,575 0,570 0,565 -4 0,14 2,38 0,60 1,02

155 Ilhas Salomão .. 0,486 0,550 0,559 0,566 0,567 0,565 0,564 -1 .. 1,24 0,23 ..

156 Comores .. 0,464 0,520 0,544 0,557 0,560 0,562 0,558 0 .. 1,15 0,64 ..

156 Papua-Nova Guiné 0,370 0,447 0,499 0,541 0,554 0,560 0,560 0,558 2 1,91 1,11 1,02 1,33

158 Mauritânia 0,397 0,465 0,510 0,544 0,556 0,563 0,556 0,556 -2 1,59 0,93 0,79 1,09

159 Costa do Marfim 0,427 0,457 0,473 0,513 0,542 0,550 0,551 0,550 8 0,68 0,34 1,38 0,82
Desenvolvimento humano baixo

160 Tanzânia (República Unida da) 0,371 0,398 0,493 0,520 0,538 0,548 0,548 0,549 2 0,70 2,16 0,98 1,27

161 Paquistão 0,400 0,441 0,505 0,534 0,545 0,546 0,543 0,544 -2 0,98 1,36 0,68 1,00

162 Togo 0,410 0,446 0,477 0,514 0,528 0,535 0,535 0,539 4 0,85 0,67 1,12 0,89

163 Haiti 0,429 0,470 0,433 0,529 0,541 0,543 0,540 0,535 -3 0,92 -0,82 1,94 0,71

163 Nigéria .. .. 0,482 0,516 0,531 0,538 0,535 0,535 1 .. .. 0,95 ..

165 Ruanda 0,319 0,340 0,489 0,515 0,528 0,534 0,532 0,534 0 0,64 3,70 0,80 1,68

166 Benim 0,359 0,416 0,492 0,529 0,530 0,530 0,524 0,525 -6 1,48 1,69 0,59 1,23

166 Uganda 0,329 0,394 0,502 0,517 0,522 0,525 0,524 0,525 -3 1,82 2,45 0,41 1,52

168 Lesoto 0,479 0,452 0,467 0,503 0,522 0,524 0,521 0,514 3 -0,58 0,33 0,88 0,23

169 Maláui 0,303 0,374 0,456 0,491 0,510 0,519 0,516 0,512 4 2,13 2,00 1,06 1,71

170 Senegal 0,373 0,388 0,468 0,505 0,512 0,513 0,513 0,511 -1 0,40 1,89 0,80 1,02

171 Jibuti .. 0,361 0,458 0,493 0,506 0,512 0,510 0,509 1 .. 2,41 0,96 ..

172 Sudão 0,336 0,424 0,486 0,508 0,514 0,514 0,510 0,508 -4 2,35 1,37 0,40 1,34

173 Madagáscar .. 0,443 0,492 0,504 0,507 0,510 0,501 0,501 -3 .. 1,05 0,16 ..

174 Gâmbia 0,343 0,404 0,460 0,478 0,495 0,503 0,501 0,500 1 1,65 1,31 0,76 1,22

175 Etiópia .. 0,287 0,412 0,460 0,489 0,498 0,498 0,498 6 .. 3,68 1,74 ..

176 Eritreia .. .. 0,463 0,483 0,493 0,495 0,494 0,492 -2 .. .. 0,55 ..

177 Guiné-Bissau .. .. 0,443 0,472 0,482 0,490 0,483 0,483 2 .. .. 0,79 ..

178 Libéria .. 0,438 0,460 0,473 0,483 0,484 0,480 0,481 0 .. 0,49 0,41 ..

179 Congo (República Democrática do) 0,386 0,376 0,429 0,463 0,480 0,482 0,479 0,479 1 -0,26 1,33 1,01 0,70

180 Afeganistão 0,273 0,335 0,448 0,478 0,483 0,488 0,483 0,478 -5 2,07 2,95 0,59 1,82
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Alterações 
na 

classificação 
do IDH Crescimento médio anual do IDH

Valor (%)

1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2015–2021a 1990–2000 2000–2010 2010–2021 1990–2021

181 Serra Leoa 0,312 0,318 0,427 0,453 0,470 0,480 0,475 0,477 1 0,19 2,99 1,01 1,38

182 Guiné 0,269 0,345 0,415 0,440 0,462 0,467 0,466 0,465 1 2,52 1,86 1,04 1,78

183 Iémen 0,383 0,450 0,510 0,477 0,459 0,461 0,460 0,455 -6 1,63 1,26 -1,03 0,56

184 Burquina Fasso .. 0,296 0,372 0,418 0,449 0,452 0,449 0,449 2 .. 2,31 1,72 ..

185 Moçambique 0,238 0,303 0,402 0,440 0,451 0,456 0,453 0,446 -2 2,44 2,87 0,95 2,05

186 Mali 0,237 0,317 0,404 0,416 0,430 0,433 0,427 0,428 1 2,95 2,45 0,53 1,92

187 Burundi 0,290 0,297 0,405 0,428 0,428 0,431 0,426 0,426 -2 0,24 3,15 0,46 1,25

188 República Centro-Africana 0,338 0,329 0,372 0,384 0,405 0,411 0,407 0,404 2 -0,27 1,24 0,75 0,58

189 Níger 0,216 0,262 0,338 0,376 0,399 0,406 0,401 0,400 2 1,95 2,58 1,54 2,01

190 Chade .. 0,291 0,362 0,389 0,398 0,403 0,397 0,394 -1 .. 2,21 0,77 ..

191 Sudão do Sul .. .. 0,430 0,412 0,395 0,393 0,386 0,385 -3 .. .. -1,00 ..
Outros países ou territórios

Coreia (República Popular 
Democrática da) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Mónaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nauru .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Somália .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Agrupamentos por IDH
Desenvolvimento humano muito 
elevado 0,784 0,826 0,868 0,889 0,898 0,902 0,895 0,896 — 0,52 0,50 0,29 0,43

Desenvolvimento humano elevado 0,557 0,625 0,700 0,734 0,751 0,756 0,753 0,754 — 1,16 1,14 0,68 0,98
Desenvolvimento humano médio 0,453 0,506 0,582 0,627 0,643 0,645 0,642 0,636 — 1,11 1,41 0,81 1,10
Desenvolvimento humano baixo 0,356 b 0,399 0,477 0,506 0,518 0,522 0,519 0,518 — 1,15 1,80 0,75 1,22

Países em vias de desenvolvimento 0,513 0,569 0,638 0,673 0,687 0,691 0,687 0,685 — 1,04 1,15 0,65 0,94
Regiões

Estados Árabes 0,555 0,618 0,676 0,697 0,711 0,715 0,708 0,708 — 1,08 0,90 0,42 0,79
Ásia Oriental e Pacífico 0,507 0,592 0,684 0,722 0,741 0,748 0,748 0,749 — 1,56 1,45 0,83 1,27
Europa e Ásia Central 0,664 0,681 0,746 0,783 0,798 0,802 0,793 0,796 — 0,25 0,92 0,59 0,59
América Latina e Caraíbas 0,633 0,689 0,733 0,758 0,766 0,768 0,755 0,754 — 0,85 0,62 0,26 0,57
Ásia do Sul 0,442 0,500 0,576 0,623 0,640 0,641 0,638 0,632 — 1,24 1,43 0,85 1,16
África Subsariana 0,407 b 0,430 0,503 0,534 0,547 0,552 0,549 0,547 — 0,55 1,58 0,77 0,96

Países menos desenvolvidos 0,357 0,408 0,487 0,520 0,537 0,542 0,542 0,540 — 1,34 1,79 0,94 1,34
Pequenos Estados insulares em vias de 
desenvolvimento 0,601 0,649 0,693 0,723 0,734 0,738 0,732 0,730 — 0,77 0,66 0,47 0,63

Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico 0,795 0,840 0,875 0,893 0,901 0,905 0,897 0,899 — 0,55 0,41 0,25 0,40
Mundo 0,601 0,645 0,697 0,724 0,736 0,739 0,735 0,732 — 0,71 0,78 0,45 0,64

TABELA 2

Notas

Para a comparabilidade do IDH entre anos e países, utilizar 
esta tabela ou os dados interpolados em https://hdr.undp.
org/data-center, que apresenta tendências utilizando dados 
consistentes.

a Um valor positivo indica uma melhoria na classificação.

b Valor relatado com regras de agregação flexíveis. Para 
informações sobre as regras de agregação, consultar o 
Guia do leitor.

Definições

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice compó-
sito que mede os resultados médios em três dimensões bási-
cas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, 
o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais 
sobre o cálculo do IDH, consultar a Nota técnica 1 em http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf.

Crescimento médio anual do IDH: Um crescimento anual ate-
nuado do IDH num determinado período, calculado como a 
taxa de crescimento anual combinada.

Fontes de dados principais

Colunas 1–8: Cálculos do GRDH baseados em dados de Barro 
e Lee (2018), do FMI (2022), do DAESNU (2022a), do Instituto 
de Estatística da UNESCO (2022), da Divisão de Estatística das 
Nações Unidas (2022) e do Banco Mundial (2022).

Coluna 9: Cálculos baseados nos dados das colunas 4 e 8.

Colunas 10–13: Cálculos baseados nos dados das colunas 1, 
2, 3 e 8.
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 10.1

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano (IDH) IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD)

Coeficiente 
da 

desigualdade 
humana

Desigualdade 
na esperança 

de vida

Índice de 
esperança 

de vida 
ajustado à 

desigualdade
Desigualdade 
na educaçãoa

Índice de 
educação 
ajustado à 

desigualdade

Desigualdade 
no 

rendimentoa

Índice de 
rendimento 
ajustado à 

desigualdade Parcelas de rendimentos detidas pelos
Coeficiente 

de Gini

Valor Valor

Perda 
globalb 

(%)

Diferença da 
classificação 

do IDHb (%) Valor (%) Valor (%) Valor

(%)

40 percentis 
mais pobres

10 percentis 
mais ricos

Ponto 
percentual 
mais rico

2021 2021 2021 2021 2021 2021c 2021 2021d 2021 2021d 2021 2010–2021e 2010–2021e 2021 2010–2021e

Desenvolvimento humano muito elevado

1 Suíça 0,962 0,894 7,1 -3 6,9 3,1 0,954 2,0 0,902 15,6 0,830 19,9 25,8 11,5 33,1

2 Noruega 0,961 0,908 5,5 0 5,4 2,5 0,948 2,3 0,912 11,4 0,866 22,9 22,4 8,9 27,7

3 Islândia 0,959 0,915 4,6 2 4,6 2,0 0,945 2,2 0,938 9,5 0,864 23,9 22,1 8,8 26,1

4 Hong Kong, China (RAE) 0,952 0,828 13,0 -19 12,4 2,1 0,979 9,7 0,802 25,6 0,724 .. .. 17,9 ..

5 Austrália 0,951 0,876 7,9 -6 7,6 2,7 0,966 3,1 0,896 17,1 0,776 19,5 26,6 11,3 34,3

6 Dinamarca 0,948 0,898 5,3 3 5,2 3,0 0,916 2,5 0,909 10,1 0,870 23,5 23,5 12,9 27,7

7 Suécia 0,947 0,885 6,5 0 6,4 2,6 0,944 3,9 0,885 12,8 0,830 21,9 22,7 10,5 29,3

8 Irlanda 0,945 0,886 6,2 2 6,2 2,8 0,927 3,4 0,856 12,3 0,877 21,8 25,1 11,8 30,6

9 Alemanha 0,942 0,883 6,3 1 6,2 3,4 0,901 2,7 0,917 12,5 0,833 20,8 25,1 12,8 31,7

10 Países Baixos 0,941 0,878 6,7 1 6,7 3,3 0,917 4,9 0,875 11,9 0,842 22,3 23,9 6,9 29,2

11 Finlândia 0,940 0,890 5,3 6 5,2 2,8 0,928 2,4 0,907 10,5 0,839 23,1 23,0 10,9 27,7

12 Singapura 0,939 0,817 13,0 -15 12,4 2,3 0,944 10,0 0,771 25,0 0,750 .. .. 14,2 ..

13 Bélgica 0,937 0,874 6,7 1 6,6 3,6 0,918 5,9 0,859 10,3 0,848 23,2 22,3 8,6 27,2

13 Nova Zelândia 0,937 0,865 7,7 0 7,5 4,2 0,921 1,8 0,914 16,4 0,768 .. .. 11,9 ..

15 Canadá 0,936 0,860 8,1 1 7,9 4,1 0,924 2,5 0,893 17,1 0,770 19,5 25,3 13,9 33,3

16 Listenstaine 0,935 .. .. .. .. 4,7 0,927 .. .. .. .. .. .. .. ..

17 Luxemburgo 0,930 0,850 8,6 0 8,4 3,9 0,926 4,7 0,794 16,7 0,833 19,1 25,8 10,4 34,2

18 Reino Unido 0,929 0,850 8,5 1 8,2 3,9 0,898 2,8 0,901 18,0 0,758 18,6 26,7 12,7 35,1

19 Japão 0,925 0,850 8,1 2 7,9 2,5 0,972 4,5 0,829 16,7 0,761 20,5 26,4 13,1 32,9

19 Coreia (República da) 0,925 0,838 9,4 -3 9,3 2,8 0,952 8,8 0,799 16,1 0,773 20,5 24,0 14,7 31,4

21 Estados Unidos 0,921 0,819 11,1 -5 10,6 5,9 0,828 2,7 0,883 23,2 0,751 15,3 30,8 19,1 41,5

22 Israel 0,919 0,815 11,3 -8 10,9 3,2 0,927 6,3 0,835 23,1 0,700 16,1 27,6 16,6 38,6

23 Malta 0,918 0,849 7,5 2 7,4 3,2 0,950 5,2 0,829 13,9 0,776 21,2 24,8 9,1 31,0

23 Eslovénia 0,918 0,878 4,4 13 4,4 2,7 0,908 2,1 0,898 8,3 0,829 24,8 20,7 8,0 24,4

25 Áustria 0,916 0,851 7,1 9 6,9 3,3 0,917 2,5 0,832 14,9 0,808 21,2 23,2 10,1 30,2

26 Emirados Árabes Unidos 0,911 .. .. .. .. 4,5 0,862 12,6 0,751 .. .. 23,0 20,0 15,8 26,0

27 Espanha 0,905 0,788 12,9 -12 12,6 2,9 0,941 15,7 0,717 19,3 0,725 18,5 24,9 12,4 34,3

28 França 0,903 0,825 8,6 2 8,5 3,8 0,925 7,7 0,762 13,9 0,797 20,9 26,7 9,8 32,4

29 Chipre 0,896 0,819 8,6 2 8,4 2,6 0,917 9,5 0,768 13,0 0,781 21,3 25,5 11,5 31,2

30 Itália 0,895 0,791 11,6 -7 11,2 2,7 0,940 10,1 0,727 20,9 0,724 18,3 25,9 8,7 35,2

31 Estónia 0,890 0,829 6,9 7 6,6 2,9 0,853 2,0 0,876 15,0 0,763 21,0 23,3 11,8 30,8

32 Chéquia 0,889 0,850 4,4 14 4,4 3,1 0,860 1,3 0,868 8,8 0,821 24,6 21,5 10,0 25,3

33 Grécia 0,887 0,791 10,8 -4 10,7 3,6 0,891 11,7 0,777 16,6 0,714 19,6 24,9 10,8 33,1

34 Polónia 0,876 0,816 6,8 4 6,8 3,9 0,834 4,5 0,845 12,1 0,770 21,5 24,0 14,9 30,2

35 Barém 0,875 .. .. .. .. 4,5 0,863 12,6 0,718 .. .. .. .. 25,1 ..

35 Lituânia 0,875 0,800 8,6 2 8,3 4,3 0,791 3,6 0,870 17,1 0,744 19,0 27,5 11,0 35,3

35 Arábia Saudita 0,875 .. .. .. .. 5,1 0,831 18,1 0,676 .. .. .. .. 21,0 ..

38 Portugal 0,866 0,773 10,7 -4 10,6 3,2 0,909 13,1 0,685 15,5 0,741 20,4 26,0 9,6 32,8

39 Letónia 0,863 0,792 8,2 2 8,0 4,2 0,790 2,2 0,872 17,5 0,722 19,3 26,6 9,1 34,5

40 Andorra 0,858 .. .. .. .. 5,3 0,880 10,0 0,649 .. .. .. .. .. ..

40 Croácia 0,858 0,797 7,1 4 7,0 3,8 0,853 4,2 0,791 13,0 0,751 21,7 22,2 10,2 28,9

42 Chile 0,855 0,722 15,6 -8 15,0 4,9 0,862 11,7 0,732 28,3 0,596 15,0 35,8 27,1 44,9

42 Catar 0,855 .. .. .. .. 3,9 0,877 11,2 0,607 .. .. .. .. 23,6 ..

44 São Marino 0,853 .. .. .. .. 2,8 0,910 5,6 0,662 .. .. .. .. .. ..

45 Eslováquia 0,848 0,803 5,3 8 5,2 4,7 0,805 1,7 0,819 9,1 0,787 24,9 18,8 7,0 23,2

46 Hungria 0,846 0,792 6,4 6 6,4 4,0 0,806 2,9 0,802 12,3 0,767 21,4 23,3 12,3 30,0

47 Argentina 0,842 0,720 14,5 -6 13,8 7,6 0,787 5,8 0,818 28,1 0,580 14,3 30,3 21,7 42,3

48 Turquia 0,838 0,717 14,4 -7 14,2 5,9 0,811 13,6 0,680 23,1 0,667 15,5 31,6 18,8 41,9

49 Montenegro 0,832 0,756 9,1 2 9,0 2,3 0,847 7,8 0,760 16,9 0,670 16,8 26,0 9,7 36,8

50 Koweit 0,831 .. .. .. .. 5,6 0,853 22,1 0,522 .. .. .. .. 19,4 ..

51 Brunei Darussalã 0,829 .. .. .. .. 7,5 0,778 .. .. .. .. .. .. 13,6 ..

52 Federação Russa 0,822 0,751 8,6 1 8,4 5,5 0,718 2,0 0,846 17,6 0,697 19,1 29,0 21,0 36,0

53 Roménia 0,821 0,733 10,7 1 10,4 4,9 0,793 5,4 0,729 20,9 0,682 17,8 24,5 14,4 34,8

54 Omã 0,816 0,708 13,2 -7 13,0 7,1 0,751 11,9 0,698 20,1 0,676 .. .. 19,6 ..

55 Bahamas 0,812 .. .. .. .. 8,7 0,724 6,9 0,726 .. .. .. .. 20,8 ..

56 Cazaquistão 0,811 0,755 6,9 5 6,9 7,3 0,704 3,2 0,823 10,3 0,742 23,3 23,4 15,4 27,8
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57 Trindade e Tobago 0,810 .. .. .. .. 10,9 0,726 .. .. .. .. .. .. 20,8 ..

58 Costa Rica 0,809 0,664 17,9 -17 17,0 5,9 0,826 11,6 0,666 33,4 0,533 12,1 37,0 19,1 49,3

58 Uruguai 0,809 0,710 12,2 -3 11,8 5,4 0,807 6,5 0,717 23,5 0,619 16,0 29,9 14,7 40,2

60 Bielorrússia 0,808 0,765 5,3 10 5,3 3,3 0,780 2,8 0,803 9,6 0,715 24,8 20,7 9,9 24,4

61 Panamá 0,805 0,640 20,5 -19 19,6 10,9 0,771 11,4 0,633 36,6 0,536 11,7 38,0 20,8 49,8

62 Malásia 0,803 .. .. .. .. 6,0 0,794 12,1 0,638 .. .. 15,9 31,3 14,9 41,1

63 Geórgia 0,802 0,706 12,0 -2 11,4 6,6 0,743 2,8 0,836 24,9 0,566 19,0 26,2 21,1 34,5

63 Maurícia 0,802 0,666 17,0 -11 16,9 10,6 0,736 21,9 0,601 18,2 0,667 18,8 29,9 15,9 36,8

63 Sérvia 0,802 0,720 10,2 5 9,9 4,1 0,799 7,2 0,723 18,5 0,647 18,9 26,0 10,9 34,5

66 Tailândia 0,800 0,686 14,3 -2 14,2 6,9 0,841 16,8 0,608 18,8 0,630 19,0 27,0 17,8 35,0
Desenvolvimento humano elevado

67 Albânia 0,796 0,710 10,8 5 10,8 6,8 0,810 12,3 0,682 13,2 0,649 21,0 23,8 8,9 30,8

68 Bulgária 0,795 0,701 11,8 2 11,4 5,2 0,756 5,9 0,721 23,0 0,633 16,7 31,4 18,3 40,3

68 Granada 0,795 .. .. .. .. 9,6 0,764 .. .. .. .. .. .. .. ..

70 Barbados 0,790 0,657 16,8 -9 15,7 8,0 0,815 5,5 0,722 33,6 0,483 .. .. .. ..

71 Antígua e Barbuda 0,788 .. .. .. .. 4,7 0,857 .. .. .. .. .. .. .. ..

72 Seicheles 0,785 0,661 15,8 -7 15,1 9,4 0,715 6,7 0,681 29,3 0,593 19,6 23,9 20,6 32,1

73 Sri Lanca 0,782 0,676 13,6 -2 13,2 5,2 0,823 12,0 0,663 22,4 0,567 17,9 32,6 20,6 39,3

74 Bósnia-Herzegovina 0,780 0,677 13,2 0 13,0 4,0 0,817 14,8 0,626 20,2 0,606 19,8 25,1 8,9 33,0

75 São Cristóvão e Neves 0,777 .. .. .. .. 8,0 0,732 .. .. .. .. .. .. .. ..

76 Irão (República Islâmica do) 0,774 0,686 11,4 5 11,1 8,5 0,758 5,0 0,723 19,7 0,590 16,3 31,7 18,2 40,9

77 Ucrânia 0,773 0,726 6,1 18 6,0 5,8 0,748 3,6 0,758 8,5 0,675 24,3 21,8 9,5 25,6

78 Macedónia do Norte 0,770 0,686 10,9 7 10,6 4,4 0,792 8,4 0,659 19,2 0,619 18,5 23,0 6,5 33,0

79 China 0,768 0,651 15,2 -3 14,8 5,3 0,848 11,7 0,573 27,4 0,567 17,4 29,5 14,0 38,2

80 República Dominicana 0,767 0,618 19,4 -9 19,4 17,6 0,667 15,0 0,605 25,6 0,583 16,9 30,5 20,8 39,6

80 Moldávia (República da) 0,767 0,711 7,3 16 7,3 8,9 0,685 2,6 0,775 10,4 0,677 24,1 22,0 9,8 26,0

80 Palau 0,767 .. .. .. .. 12,5 0,620 2,2 0,836 .. .. .. .. .. ..

83 Cuba 0,764 .. .. .. .. 4,6 0,788 9,1 0,743 .. .. .. .. 16,7 ..

84 Peru 0,762 0,635 16,7 -3 16,4 8,6 0,736 14,3 0,649 26,3 0,535 14,4 32,9 21,2 43,8

85 Arménia 0,759 0,688 9,4 13 9,1 7,0 0,744 2,9 0,720 17,4 0,609 24,5 21,5 15,4 25,2

86 México 0,758 0,621 18,1 -3 17,6 9,5 0,699 13,5 0,623 29,8 0,550 14,3 35,5 28,4 45,4

87 Brasil 0,754 0,576 23,6 -20 22,3 10,0 0,730 15,7 0,594 41,3 0,440 13,2 39,4 25,7 48,9

88 Colômbia 0,752 0,589 21,7 -14 20,6 9,4 0,737 14,6 0,595 37,7 0,468 10,2 42,2 19,9 54,2

89 São Vicente e Granadinas 0,751 .. .. .. .. 9,1 0,694 9,2 0,698 .. .. .. .. .. ..

90 Maldivas 0,747 0,594 20,5 -9 19,8 4,1 0,884 29,3 0,421 25,8 0,565 22,1 23,3 13,3 29,3

91 Argélia 0,745 0,598 19,7 -7 19,1 12,4 0,760 33,3 0,451 11,5 0,626 23,1 22,9 9,9 27,6

91 Azerbaijão 0,745 0,685 8,1 14 7,9 11,3 0,673 3,6 0,700 8,9 0,683 .. .. 14,3 ..

91 Tonga 0,745 0,666 10,6 11 10,4 8,7 0,716 4,3 0,790 18,2 0,522 18,2 29,7 .. 37,6

91 Turquemenistão 0,745 0,619 16,9 0 16,4 20,0 0,607 2,9 0,720 26,2 0,543 .. .. 19,9 ..

95 Equador 0,740 0,604 18,4 0 17,8 8,9 0,752 13,4 0,606 31,1 0,483 13,0 36,0 13,7 47,3

96 Mongólia 0,739 0,644 12,9 10 12,7 9,3 0,711 11,9 0,643 16,9 0,585 20,2 25,7 16,5 32,7

97 Egito 0,731 0,519 29,0 -21 28,0 10,7 0,690 36,9 0,443 36,5 0,457 21,8 26,9 19,9 31,5

97 Tunísia 0,731 0,588 19,6 -7 19,2 10,0 0,745 30,7 0,469 16,9 0,581 20,1 25,6 10,9 32,8

99 Ilhas Fiji 0,730 .. .. .. .. 15,2 0,614 2,6 0,753 .. .. 21,3 24,2 .. 30,7

99 Suriname 0,730 0,532 27,1 -18 25,3 11,0 0,688 18,4 0,562 46,7 0,390 .. .. 20,8 ..

101 Uzbequistão 0,727 .. .. .. .. 8,5 0,716 0,6 0,739 .. .. .. .. 16,9 ..

102 Domínica 0,720 .. .. .. .. 9,0 0,740 .. .. .. .. .. .. .. ..

102 Jordânia 0,720 0,617 14,3 7 14,2 9,3 0,757 15,4 0,545 17,9 0,570 20,3 27,5 17,5 33,7

104 Líbia 0,718 .. .. .. .. 7,8 0,736 .. .. .. .. .. .. 13,6 ..

105 Paraguai 0,717 0,582 18,8 -6 18,3 11,4 0,685 13,2 0,570 30,4 0,506 14,9 33,3 20,8 43,5

106 Palestina, Estado da 0,715 0,584 18,3 -4 17,6 10,2 0,738 11,0 0,625 31,6 0,432 19,2 25,2 17,9 33,7

106 Santa Lúcia 0,715 0,559 21,8 -8 21,3 9,3 0,713 27,3 0,467 27,4 0,525 11,0 38,6 .. 51,2

108 Guiana 0,714 0,591 17,2 3 17,1 15,8 0,592 10,4 0,568 25,1 0,613 .. .. 20,8 ..

109 África do Sul 0,713 0,471 33,9 22 31,1 18,9 0,529 17,3 0,627 57,0 0,316 7,2 50,5 21,9 63,0

110 Jamaica 0,709 0,591 16,6 5 15,7 8,7 0,709 6,5 0,633 32,0 0,461 .. .. 20,8 ..

111 Samoa 0,707 0,613 13,3 13 13,1 10,4 0,727 7,0 0,674 21,9 0,469 17,9 31,3 .. 38,7

112 Gabão 0,706 0,554 21,5 -3 21,5 19,7 0,566 23,5 0,517 21,2 0,583 16,8 27,7 11,0 38,0
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112 Líbano 0,706 .. .. .. .. 5,6 0,800 6,2 0,567 .. .. 20,6 24,8 21,0 31,8

114 Indonésia 0,705 0,585 17,0 4 16,9 13,2 0,635 17,3 0,552 20,1 0,572 18,1 29,6 18,3 37,3

115 Vietname 0,703 0,602 14,4 14 14,3 13,1 0,717 15,3 0,541 14,6 0,563 18,6 27,5 16,2 35,7
Desenvolvimento humano médio

116 Filipinas 0,699 0,574 17,9 2 17,5 14,4 0,649 10,1 0,597 28,1 0,488 16,1 33,5 16,9 42,3

117 Botsuana 0,693 .. .. .. .. 21,6 0,496 23,3 0,526 .. .. 10,9 41,5 22,7 53,3

118 Bolívia (Estado Plurinacional da) 0,692 0,549 20,7 -1 20,5 18,0 0,550 16,5 0,620 26,9 0,486 14,5 32,6 20,8 43,6

118 Quirguizistão 0,692 0,627 9,4 23 9,2 10,5 0,688 3,4 0,721 13,8 0,497 22,5 24,0 18,4 29,0

120
Venezuela (República 
Bolivariana da) 0,691 0,592 14,3 14 14,2 12,8 0,678 8,7 0,663 21,0 0,462 .. .. 20,8 f ..

121 Iraque 0,686 0,554 19,2 4 18,8 14,0 0,667 29,7 0,421 12,7 0,607 21,9 23,7 20,7 29,5

122 Tajiquistão 0,685 0,599 12,6 19 12,3 16,5 0,663 6,0 0,659 14,5 0,493 19,4 26,4 14,9 34,0

123 Belize 0,683 0,535 21,7 1 20,7 9,2 0,705 14,8 0,559 37,9 0,389 .. .. 20,8 ..

123 Marrocos 0,683 0,504 26,2 -4 25,1 10,9 0,741 41,9 0,343 22,5 0,502 17,4 31,9 15,1 39,5

125 El Salvador 0,675 0,548 18,8 5 18,6 9,5 0,706 23,8 0,450 22,5 0,517 17,1 29,8 14,5 38,8

126 Nicarágua 0,667 0,516 22,6 1 22,1 9,9 0,747 25,8 0,437 30,7 0,422 14,3 37,2 20,8 46,2

127 Butão 0,666 0,471 29,3 -6 27,7 14,9 0,678 48,2 0,279 20,0 0,550 17,5 27,9 14,2 37,4

128 Cabo Verde 0,662 .. .. .. .. 8,8 0,758 27,4 0,405 .. .. 15,4 32,3 13,9 42,4

129 Bangladeche 0,661 0,503 23,9 0 23,1 15,5 0,681 37,3 0,371 16,6 0,504 21,0 26,8 16,3 32,4

130 Tuvalu 0,641 0,541 15,6 8 15,5 14,4 0,587 9,2 0,557 22,9 0,483 17,4 30,8 .. 39,1

131 Ilhas Marshall 0,639 .. .. .. .. 17,5 0,575 4,8 0,616 .. .. 18,9 27,5 .. 35,5

132 Índia 0,633 0,475 25,0 -2 24,4 16,9 0,604 36,9 0,348 19,4 0,510 19,8 30,1 21,7 35,7

133 Gana 0,632 0,458 27,5 -6 27,3 22,8 0,520 35,1 0,397 24,1 0,464 14,3 32,2 15,2 43,5

134
Micronésia (Estados Federados 
da) 0,628 .. .. .. .. 13,9 0,672 .. .. 26,4 0,401 16,2 29,7 .. 40,1

135 Guatemala 0,627 0,460 26,6 -3 26,1 13,9 0,652 35,0 0,314 29,6 0,475 13,1 38,1 20,8 48,3

136 Quiribati 0,624 0,516 17,3 8 17,2 22,5 0,566 9,6 0,537 19,4 0,451 23,0 22,9 .. 27,8

137 Honduras 0,621 0,479 22,9 4 22,2 10,1 0,693 21,6 0,406 34,9 0,390 11,6 34,6 20,8 48,2

138 São Tomé e Príncipe 0,618 0,503 18,6 7 18,4 10,4 0,656 18,7 0,470 26,2 0,412 16,8 32,9 9,0 40,7

139 Namíbia 0,615 0,402 34,6 -10 32,8 19,9 0,484 25,0 0,428 53,6 0,313 8,6 47,3 21,6 59,1

140
República Democrática Popular 
do Laos 0,607 0,459 24,4 1 24,2 20,6 0,587 31,3 0,316 20,6 0,521 17,8 31,2 20,1 38,8

140 Timor-Leste 0,607 0,440 27,5 -3 26,2 20,2 0,586 44,9 0,293 13,6 0,496 22,8 24,0 15,7 28,7

140 Vanuatu 0,607 .. .. .. .. 14,0 0,667 .. .. 19,7 0,416 19,9 24,7 .. 32,3

143 Nepal 0,602 0,449 25,4 0 24,3 15,5 0,630 41,1 0,311 16,3 0,462 20,4 26,4 13,9 32,8

144 Essuatíni (Reino de) 0,597 0,424 29,0 -3 28,6 23,8 0,435 24,1 0,431 37,9 0,407 10,5 42,7 19,3 54,6

145 Guiné Equatorial 0,596 .. .. .. .. 30,1 0,437 .. .. .. .. .. .. 17,6 ..

146 Camboja 0,593 0,479 19,2 11 19,0 15,4 0,646 27,3 0,355 14,3 0,480 .. .. 18,6 ..

146 Zimbabué 0,593 0,458 22,8 4 22,5 24,0 0,459 14,6 0,535 28,8 0,392 15,1 34,8 21,1 50,3

148 Angola 0,586 0,407 30,5 -2 30,4 28,2 0,460 34,2 0,341 28,9 0,430 11,5 39,6 26,0 51,3

149 Mianmar 0,585 .. .. .. .. 21,2 0,554 26,9 0,377 .. .. 21,9 25,5 17,1 30,7

150 República Árabe da Síria 0,577 .. .. .. .. 13,0 0,697 .. .. .. .. .. .. 21,2 ..

151 Camarões 0,576 0,393 31,8 -6 31,7 28,5 0,444 31,7 0,389 35,0 0,352 13,0 35,0 15,9 46,6

152 Quénia 0,575 0,426 25,9 3 25,7 21,0 0,503 22,9 0,400 33,1 0,384 16,5 31,6 15,2 40,8

153 Congo 0,571 0,432 24,3 5 24,3 21,0 0,529 20,9 0,433 31,0 0,351 12,4 37,9 20,5 48,9

154 Zâmbia 0,565 0,390 31,0 -4 30,1 25,1 0,475 20,4 0,432 44,8 0,289 8,9 44,4 23,2 57,1

155 Ilhas Salomão 0,564 .. .. .. .. 12,1 0,681 .. .. .. .. 18,4 29,2 .. 37,1

156 Comores 0,558 0,310 44,4 -21 43,1 25,6 0,497 47,6 0,262 56,0 0,229 13,6 33,7 14,2 45,3

156 Papua-Nova Guiné 0,558 0,397 28,9 0 28,5 20,9 0,552 35,7 0,287 28,9 0,396 15,1 g 31,0 g 16,7 41,9 g

158 Mauritânia 0,556 0,389 30,0 -2 29,0 25,7 0,507 44,0 0,238 17,3 0,490 19,9 24,9 10,8 32,6

159 Costa do Marfim 0,550 0,358 34,9 -8 34,3 30,4 0,414 45,6 0,256 27,0 0,436 18,0 29,0 21,0 37,2
Desenvolvimento humano baixo

160 Tanzânia (República Unida da) 0,549 0,418 23,9 8 23,7 21,7 0,556 27,0 0,342 22,4 0,385 17,4 33,1 18,2 40,5

161 Paquistão 0,544 0,380 30,1 0 29,2 26,9 0,518 43,5 0,221 17,2 0,479 22,7 25,5 16,8 29,6

162 Togo 0,539 0,372 31,0 -1 30,8 27,7 0,463 37,7 0,328 26,9 0,340 15,7 32,9 13,9 42,4

163 Haiti 0,535 0,327 38,9 -12 38,1 26,6 0,488 37,3 0,285 50,4 0,251 15,8 31,2 20,8 41,1

163 Nigéria 0,535 0,341 36,3 -7 36,0 39,6 0,304 40,4 0,310 28,1 0,421 18,7 26,7 11,6 35,1

165 Ruanda 0,534 0,402 24,7 11 24,6 19,4 0,571 27,4 0,334 27,2 0,340 15,8 35,6 19,9 43,7
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ajustado à 

desigualdade
Desigualdade 
na educaçãoa

Índice de 
educação 
ajustado à 

desigualdade

Desigualdade 
no 

rendimentoa

Índice de 
rendimento 
ajustado à 

desigualdade Parcelas de rendimentos detidas pelos
Coeficiente 

de Gini

Valor Valor

Perda 
globalb 

(%)

Diferença da 
classificação 

do IDHb (%) Valor (%) Valor (%) Valor

(%)

40 percentis 
mais pobres

10 percentis 
mais ricos

Ponto 
percentual 
mais rico

2021 2021 2021 2021 2021 2021c 2021 2021d 2021 2021d 2021 2010–2021e 2010–2021e 2021 2010–2021e

166 Benim 0,525 0,334 36,4 -7 36,1 32,7 0,413 43,7 0,249 32,0 0,363 18,1 29,9 17,5 37,8

166 Uganda 0,525 0,396 24,6 9 24,4 20,4 0,523 27,9 0,341 24,9 0,350 16,1 34,5 17,1 42,7

168 Lesoto 0,514 0,372 27,6 5 27,4 33,0 0,341 19,6 0,430 29,6 0,351 13,5 32,9 14,5 44,9

169 Maláui 0,512 0,377 26,4 7 26,3 19,7 0,530 28,0 0,361 31,3 0,279 17,9 31,0 28,0 38,5

170 Senegal 0,511 0,354 30,7 2 29,5 18,1 0,593 47,1 0,183 23,4 0,406 18,0 30,5 13,2 38,1

171 Jibuti 0,509 .. .. .. .. 25,7 0,484 .. .. 27,7 0,428 15,8 32,3 15,9 41,6

172 Sudão 0,508 0,336 33,9 -1 33,5 25,0 0,522 42,5 0,200 33,0 0,362 19,9 27,8 15,4 34,2

173 Madagáscar 0,501 0,367 26,7 7 26,9 23,7 0,522 29,3 0,320 27,6 0,295 15,7 33,5 15,2 42,6

174 Gâmbia 0,500 0,348 30,4 4 29,3 23,3 0,496 47,0 0,221 17,5 0,384 19,0 28,7 13,6 35,9

175 Etiópia 0,498 0,363 27,1 8 26,0 23,1 0,532 42,8 0,214 12,1 0,420 19,4 28,5 13,8 35,0

176 Eritreia 0,492 .. .. .. .. 20,3 0,571 .. .. .. .. .. .. 13,8 ..

177 Guiné-Bissau 0,483 0,306 36,6 -5 36,5 29,5 0,430 42,1 0,240 37,9 0,277 19,4 27,6 17,1 34,8

178 Libéria 0,481 0,330 31,4 2 30,7 30,1 0,438 42,1 0,266 19,7 0,310 18,8 27,1 12,2 35,3

179
Congo (República Democrática 
do) 0,479 0,341 28,8 7 28,7 31,7 0,412 26,8 0,371 27,6 0,260 15,5 32,0 14,6 42,1

180 Afeganistão 0,478 .. .. .. .. 26,2 0,477 45,4 0,210 .. .. .. .. 15,3 ..

181 Serra Leoa 0,477 0,309 35,2 0 34,2 35,1 0,400 47,5 0,220 19,9 0,337 19,6 29,4 15,0 35,7

182 Guiné 0,465 0,299 35,7 -4 34,3 35,1 0,389 50,1 0,172 17,8 0,399 21,6 23,1 12,5 29,6

183 Iémen 0,455 0,307 32,5 1 31,5 26,7 0,493 46,1 0,194 21,8 0,304 18,8 29,4 24,7 36,7

184 Burquina Fasso 0,449 0,315 29,8 5 29,3 31,4 0,415 39,2 0,197 17,3 0,381 14,1 37,5 14,6 47,3

185 Moçambique 0,446 0,300 32,7 0 32,4 28,3 0,434 40,5 0,232 28,4 0,269 11,8 45,5 31,1 54,0

186 Mali 0,428 0,291 32,0 -2 31,1 32,8 0,403 43,9 0,159 16,6 0,386 18,7 28,2 9,7 36,1

187 Burundi 0,426 0,302 29,1 3 28,7 25,6 0,477 39,5 0,243 20,9 0,238 17,9 31,0 14,7 38,6

188 República Centro-Africana 0,404 0,240 40,6 -3 40,1 36,0 0,334 35,2 0,238 49,2 0,174 10,3 h 46,2 h 31,0 56,2 h

189 Níger 0,400 0,292 27,0 2 26,7 28,7 0,456 35,0 0,172 16,4 0,318 19,0 31,1 11,6 37,3

190 Chade 0,394 0,251 36,3 1 36,0 38,6 0,307 42,9 0,176 26,5 0,290 18,2 29,7 15,7 37,5

191 Sudão do Sul 0,385 0,245 36,4 1 36,3 37,0 0,339 39,6 0,208 32,3 0,209 12,5 g 33,2 g 15,5 44,1
Outros países ou territórios

..
Coreia (República Popular 
Democrática da) .. .. .. .. .. 11,0 0,730 .. .. .. .. .. .. 14,8 ..

.. Mónaco .. .. .. .. .. 3,4 0,966 .. .. .. .. .. .. .. ..

.. Nauru .. .. .. .. .. 13,5 0,581 .. .. .. .. 19,4 27,3 .. 34,8

.. Somália .. .. .. .. .. 38,3 0,335 .. .. 24,4 0,265 .. .. 12,4 36,8
Agrupamentos por IDH

Desenvolvimento humano muito 
elevado 0,896 0,805 10,2 — 9,9 4,7 0,858 6,3 0,814 18,8 0,746 18,4 27,6 15,8 —

Desenvolvimento humano 
elevado 0,754 0,627 16,8 — 16,5 8,0 0,774 13,9 0,579 27,5 0,550 17,0 31,0 16,8 —

Desenvolvimento humano médio 0,636 0,481 24,4 — 24,0 17,3 0,604 33,6 0,372 21,0 0,496 19,0 30,3 20,3 —
Desenvolvimento humano baixo 0,518 0,359 30,7 — 30,3 28,9 0,452 38,9 0,260 23,1 0,395 18,6 29,5 15,8 —

Países em vias de desenvolvimento 0,685 0,538 21,5 — 21,4 14,9 0,653 25,0 0,445 24,2 0,535 18,0 30,4 17,9 —
Regiões

Estados Árabes 0,708 0,534 24,6 — 24,2 14,1 0,672 33,1 0,408 25,3 0,553 20,8 26,6 17,9 —
Ásia Oriental e Pacífico 0,749 0,630 15,9 — 15,5 7,9 0,788 13,4 0,559 25,4 0,569 17,6 29,5 15,1 —
Europa e Ásia Central 0,796 0,714 10,3 — 10,3 7,3 0,754 7,0 0,726 16,5 0,664 19,7 26,7 15,3 —
América Latina e Caraíbas 0,754 0,601 20,3 — 19,6 10,1 0,721 14,8 0,605 33,9 0,497 13,6 36,7 23,7 —
Ásia do Sul 0,632 0,476 24,7 — 24,3 17,6 0,606 36,2 0,347 18,9 0,511 20,1 29,3 20,3 —
África Subsariana 0,547 0,383 30,0 — 29,9 28,3 0,442 34,3 0,319 27,1 0,397 16,2 32,6 16,2 —

Países menos desenvolvidos 0,540 0,390 27,8 — 27,6 24,2 0,516 36,1 0,292 22,5 0,393 17,9 30,9 16,9 —
Pequenos Estados insulares em vias 
de desenvolvimento 0,730 0,557 23,7 — 23,3 15,0 0,658 22,1 0,505 32,9 0,519 .. .. 18,3 —

Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico 0,899 0,800 11,0 — 10,6 4,9 0,863 6,7 0,808 20,4 0,735 17,7 28,8 16,2 —
Mundo 0,732 0,590 19,4 — 19,4 13,2 0,686 21,7 0,503 23,2 0,594 18,1 29,9 17,4 —
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Notas

a Aceder a https://hdr.undp.org/inequality-adjusted-hu-
man-development-index para consultar a lista de inqué-
ritos utilizados para estimar as desigualdades.

b Com base nos países para os quais foi calculado o 
valor do Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado 
à Desigualdade.

c Calculado pelo GRDH com base nos dados das tabelas 
de esperança de vida do DAESNU (2022a).

d Dados referentes a 2021 ou ao ano mais recente para o 
qual estão disponíveis.

e Dados referentes ao ano mais recente disponível duran-
te o período especificado.

f Refere-se ao ano de 2020.

g Refere-se ao ano de 2009.

h Refere-se ao ano de 2008.

Definições

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice compó-
sito que mede os resultados médios em três dimensões bási-
cas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, 
o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais 
sobre o cálculo do IDH, consultar a Nota técnica 1 em http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf.

IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD): O valor do IDH ajus-
tado à desigualdade nas três dimensões básicas do desenvol-
vimento humano. Para saber mais sobre o cálculo do IDHAD, 
consultar a Nota técnica 2 em http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2022_technical_notes.pdf.

Perda global: Diferença percentual entre o valor do IDHAD e 
o valor do IDH.

Diferença da classificação do IDH: Diferença nas classifica-
ções do IDHAD e do IDH.

Coeficiente da desigualdade humana: Desigualdade média 
nas três dimensões básicas do desenvolvimento humano.

Desigualdade na esperança de vida: Desigualdade na distri-
buição da esperança de vida prevista com base nos dados das 
tabelas de esperança de vida, estimadas utilizando o índice de 
desigualdade de Atkinson. 

Índice de esperança de vida ajustado à desigualdade: Valor 
do índice de esperança de vida do IDH ajustado pela desigual-
dade na distribuição da duração de vida esperada com base 
nos dados das tabelas de esperança de vida listadas em Fon-
tes de dados principais.

Desigualdade na educação: Desigualdade na distribuição 
dos anos de escolaridade com base em dados de inquéritos 
às famílias, estimados utilizando o índice de desigualdade de 
Atkinson.

Índice de educação ajustado à desigualdade: Valor do índice 
de educação do IDH ajustado pela desigualdade na distribui-
ção dos anos de escolaridade com base em dados de inquéri-
tos às famílias listados em Fontes de dados principais.

Desigualdade no rendimento: Desigualdade na distribuição 
do rendimento com base em dados de inquéritos às famílias, 
estimados utilizando o índice de desigualdade de Atkinson.

Índice de rendimento ajustado à desigualdade: Valor do índi-
ce de rendimento do IDH ajustado pela desigualdade na dis-
tribuição do rendimento com base em dados de inquéritos às 
famílias listados em Fontes de dados principais.

Parcelas de rendimentos: Percentagem do rendimento (ou do 
consumo) atribuída aos subgrupos da população indicados.

Parcela de rendimentos detida pelo ponto percentual mais 
rico: Percentagem do rendimento nacional antes da dedução 
de impostos detida pelo 1% mais rico da população. O rendi-
mento nacional antes da dedução de impostos é a soma de 
todos os fluxos de rendimentos pessoais antes da dedução de 
impostos que revertem para os proprietários dos fatores de 
produção, trabalho e capital antes de se ter em conta o sistema 
fiscal/de transferência e depois de se ter em conta o sistema 
de pensões.

Coeficiente de Gini: Indicador do desvio na distribuição do 
rendimento entre os indivíduos e as famílias num país face a 
uma distribuição totalmente equitativa. Um valor de 0 repre-
senta a igualdade absoluta e um valor de 100 a desigualdade 
absoluta.

Fontes de dados principais

Coluna 1: Cálculos do GRDH baseados em dados de Barro e 
Lee (2018), do FMI (2022), do DAESNU (2022a), do Instituto de 
Estatística da UNESCO (2022), da Divisão de Estatística das 
Nações Unidas (2022) e do Banco Mundial (2022).

Coluna 2: Calculado como a média geométrica dos valores 
do índice de esperança de vida ajustado à desigualdade, do 
índice de educação ajustado à desigualdade e do índice de 
rendimento ajustado à desigualdade, utilizando a metodologia 
descrita na Nota Técnica 2 (disponível em http://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf).

Coluna 3: Cálculos baseados nos dados das colunas 1 e 2.

Coluna 4:  Cálculos baseados nos valores de IDHAD e nas 
classificações de IDH recalculadas dos países para os quais é 
calculado um valor de IDHAD.

Coluna 5: Calculado como a média aritmética dos valores 
do índice de esperança de vida ajustado à desigualdade, do 
índice de educação ajustado à desigualdade e do índice de 
rendimento ajustado à desigualdade, utilizando a metodologia 
descrita na Nota Técnica 2 (disponível em http://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf).

Coluna 6: Calculado com base nas tabelas de esperança de 
vida completas do DAESNU (2022a).

Coluna 7: Calculado com base na desigualdade na esperança 
de vida e no índice de esperança de vida do IDH.

Colunas 8 e 10: Calculado com base nos dados do Center for 
Distributive, Labor and Social Studies [Centro de Estudos dis-
tributivos, trabalhistas e sociais] e da base de dados socioeco-
nómicos do Banco Mundial para a América Latina e Caraíbas; 
Estatística da União Europeia sobre Rendimento e Condições 
de Vida do Eurostat; dos inquéritos Macro Demográficos e de 
Saúde da ICF Macro; da base de dados do Luxembourg Inco-
me Study; dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância; do Instituto de 
Estatística da UNESCO; da base de dados do Banco Mundial 
sobre Distribuição Internacional de Rendimento; e da base de 
dados do Banco Mundial sobre Distribuição Internacional de 
Rendimento utilizando a metodologia descrita na Nota téc-
nica 2 (disponível em http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2022_technical_notes.pdf).

Coluna 9: Calculado com base na desigualdade na educação e 
no índice de educação do IDH.

Coluna 11: Calculado com base na desigualdade no rendimen-
to e no índice do rendimento do IDH.

Colunas 12, 13 e 15: Banco Mundial (2022).

Coluna 14: World Inequality Database (2022).
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TABELA 4

Índice de Desenvolvimento Humano por Género

CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3 ODS 4.3 ODS 4.4 ODS 8.5
Índice de Desenvolvimento 

Humano por Género
Índice de Desenvolvimento 

Humano Esperança de vida à nascença
Anos de escolaridade 

previstos
Média de anos de 

escolaridade
Rendimento nacional bruto 

estimado per capitaa

Valor (anos) (anos) (anos) (2017 PPC $)

Valor Grupob Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021c 2021c 2021c 2021c 2021 2021

Desenvolvimento humano muito elevado

1 Suíça 0,967 2 0,944 0,976 85,9 82,0 16,4 16,6 13,5 14,2 54.597 79.451 d

2 Noruega 0,983 1 0,950 0,966 84,9 81,6 18,9 e 17,5 13,1 12,9 54.699 74.445

3 Islândia 0,976 1 0,947 0,971 84,2 81,2 20,3 e 18,1 f 13,9 13,7 47.136 64.004

4 Hong Kong, China (RAE) 0,976 1 0,941 0,964 88,3 g 82,7 h 17,6 17,0 11,8 12,7 51.735 75.307 d

5 Austrália 0,968 2 0,932 0,963 85,8 83,2 h 21,8 e 20,3 f 12,8 12,6 37.486 61.161

6 Dinamarca 0,980 1 0,937 0,957 83,3 79,5 19,3 e 18,1 f 13,2 12,8 49.876 70.961

7 Suécia 0,988 1 0,941 0,952 84,9 81,1 20,5 e 18,3 f 12,8 12,4 49.580 59.326

8 Irlanda 0,987 1 0,934 0,947 83,8 80,2 19,2 e 18,6 f 11,8 i 11,4 i 61.104 91.506 d

9 Alemanha 0,978 1 0,931 0,952 83,2 78,1 17,0 17,0 13,8 i 14,3 i 46.150 63.143

10 Países Baixos 0,968 2 0,925 0,956 83,4 80,0 19,0 e,i 18,4 f,i 12,4 12,8 46.301 65.778

11 Finlândia 0,989 1 0,934 0,945 84,7 79,3 19,9 e 18,3 f 13,0 12,7 41.698 57.394

12 Singapura 0,992 1 0,935 0,943 84,9 80,6 16,7 16,4 11,6 12,3 75.094 j 105.348 d

13 Bélgica 0,978 1 0,925 0,946 84,3 79,4 20,7 e 18,5 f 12,3 12,4 42.533 62.295

13 Nova Zelândia 0,975 1 0,925 0,948 84,3 80,6 20,8 e 19,7 f 12,9 13,0 36.864 51.377

15 Canadá 0,988 1 0,929 0,941 84,7 80,6 16,9 15,9 13,9 i 13,7 i 38.652 55.065

16 Listenstaine .. .. .. .. 85,4 81,1 14,2 16,2 .. .. .. ..

17 Luxemburgo 0,993 1 0,925 0,931 84,8 80,4 14,4 14,4 13,0 k 13,0 l 70.117 98.991 d

18 Reino Unido 0,987 1 0,922 0,934 82,8 78,7 17,8 16,8 13,4 13,4 37.374 53.265

19 Japão 0,970 2 0,908 0,936 87,7 g 81,8 15,2 i 15,2 i 13,3 13,4 30.621 54.597

19 Coreia (República da) 0,944 3 0,894 0,947 86,8 80,4 16,1 16,9 11,9 i 13,2 i 29.300 59.737

21 Estados Unidos 1,001 1 0,920 0,919 80,2 74,3 16,9 15,6 13,7 13,6 51.539 78.238 d

22 Israel 0,992 1 0,915 0,922 84,3 80,2 16,7 15,4 13,4 i 13,3 i 34.960 48.126

23 Malta 0,980 1 0,907 0,925 86,1 81,4 17,4 16,3 12,0 12,4 30.282 46.821

23 Eslovénia 0,999 1 0,915 0,916 83,8 77,6 18,4 e 16,9 12,8 12,8 33.038 46.386

25 Áustria 0,980 1 0,906 0,924 84,1 79,0 16,4 15,6 12,0 12,6 43.414 64.148

26 Emirados Árabes Unidos 0,953 2 0,877 0,921 80,9 77,2 16,5 15,2 12,5 12,8 28.921 77.318 d

27 Espanha 0,986 1 0,896 0,909 85,8 80,2 18,4 e 17,4 10,5 10,7 31.213 45.784

28 França 0,990 1 0,898 0,907 85,5 79,4 16,2 15,5 11,4 11,8 38.403 53.988

29 Chipre 0,972 2 0,882 0,907 83,2 79,2 15,7 15,6 12,4 12,5 30.617 45.735

30 Itália 0,970 2 0,879 0,906 85,1 80,5 16,6 15,9 10,6 10,9 31.100 55.187

31 Estónia 1,021 1 0,898 0,879 81,2 72,8 16,8 15,1 13,8 13,3 30.995 45.866

32 Chéquia 0,989 1 0,884 0,893 80,9 74,7 16,8 15,7 12,7 13,0 30.455 47.289

33 Grécia 0,969 2 0,872 0,900 82,9 77,5 20,1 e 20,0 f 11,1 11,7 22.890 35.368

34 Polónia 1,008 1 0,878 0,872 80,4 72,6 16,8 15,3 13,3 13,0 25.261 41.336

35 Barém 0,927 3 0,829 0,894 80,0 77,8 17,0 15,9 10,8 11,2 16.786 53.359

35 Lituânia 1,030 2 0,888 0,862 78,8 68,8 16,7 15,9 13,6 13,4 33.891 42.500

35 Arábia Saudita 0,917 4 0,826 0,901 78,8 75,6 16,2 16,1 10,7 11,7 20.678 64.708

38 Portugal 0,994 1 0,863 0,867 84,1 77,8 17,0 16,7 9,6 9,5 28.713 38.127

39 Letónia 1,025 1 0,873 0,852 77,8 69,2 16,8 15,6 13,6 12,9 27.882 38.506

40 Andorra .. .. .. .. 84,3 77,2 .. .. 10,5 i 10,6 i .. ..

40 Croácia 0,995 1 0,855 0,859 81,1 74,2 15,9 14,4 11,9 i 12,5 i 23.888 36.713

42 Chile 0,967 2 0,838 0,867 81,4 76,5 17,0 16,5 10,8 i 11,0 i 17.553 31.677

42 Catar 1,019 1 0,866 0,850 80,9 78,3 14,5 12,1 11,6 i 9,6 i 42.101 104.066 d

44 São Marino .. .. .. .. 83,5 78,4 11,8 12,8 10,9 10,7 .. ..

45 Eslováquia 0,999 1 0,847 0,848 78,4 71,5 15,0 14,0 12,9 13,0 24.849 36.813

46 Hungria 0,987 1 0,840 0,851 77,9 71,1 15,3 i 14,8 i 12,1 12,4 25.909 40.262

47 Argentina 0,997 1 0,833 0,836 78,6 72,2 19,2 e 16,6 11,4 i 10,9 i 15.581 26.376

48 Turquia 0,937 3 0,806 0,860 79,1 73,0 17,9 18,8 f 7,9 9,4 19.079 42.929

49 Montenegro 0,981 1 0,823 0,840 79,8 73,0 15,6 14,6 11,8 i 12,6 i 15.935 26.001

50 Koweit 1,009 1 0,831 0,824 81,5 77,2 17,0 i 13,9 i 8,1 i 6,9 i 28.086 68.827

51 Brunei Darussalã 0,984 1 0,819 0,833 76,9 72,6 14,4 13,5 9,2 l 9,2 47.579 80.261 d

52 Federação Russa 1,016 1 0,828 0,815 74,8 64,2 16,0 15,6 12,8 k 12,8 k 21.857 33.288

53 Roménia 0,994 1 0,819 0,823 77,9 70,6 14,7 13,8 11,0 11,6 24.554 35.874

54 Omã 0,900 4 0,752 0,835 74,7 71,0 15,0 14,5 12,1 11,4 7.169 39.717

55 Bahamas .. .. .. .. 75,1 68,1 .. .. 12,7 i 12,6 i 25.897 35.495

56 Cazaquistão 0,998 1 0,809 0,811 73,1 65,5 16,0 15,5 12,4 i 12,3 i 18.976 29.305

57 Trindade e Tobago 0,985 1 0,801 0,814 76,4 69,7 14,8 m 14,2 m 11,7 i 11,5 i 16.794 30.166

58 Costa Rica 0,996 1 0,806 0,810 79,8 74,4 17,1 16,0 8,9 8,7 16.568 23.376

58 Uruguai 1,022 1 0,812 0,795 79,3 71,7 17,3 n 15,4 n 9,3 8,7 17.125 25.680

Continuação →
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3 ODS 4.3 ODS 4.4 ODS 8.5
Índice de Desenvolvimento 

Humano por Género
Índice de Desenvolvimento 

Humano Esperança de vida à nascença
Anos de escolaridade 

previstos
Média de anos de 

escolaridade
Rendimento nacional bruto 

estimado per capitaa

Valor (anos) (anos) (anos) (2017 PPC $)

Valor Grupob Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021c 2021c 2021c 2021c 2021 2021

60 Bielorrússia 1,011 1 0,812 0,803 77,7 67,3 15,3 15,0 12,2 12,1 15.158 23.165

61 Panamá 1,017 1 0,812 0,798 79,6 73,0 13,6 i 12,5 i 10,8 10,3 23.380 30.531

62 Malásia 0,982 1 0,794 0,809 77,4 72,7 13,8 12,9 10,6 10,7 20.672 32.380

63 Geórgia 1,007 1 0,803 0,798 76,7 66,8 15,9 15,2 12,9 12,8 11.285 18.472

63 Maurícia 0,973 2 0,789 0,811 76,8 70,4 15,9 i 14,5 i 10,0 i 10,9 i 15.016 29.221

63 Sérvia 0,982 1 0,794 0,808 77,2 71,2 15,0 13,9 11,0 11,8 15.306 23.270

66 Tailândia 1,012 1 0,805 0,796 83,0 74,5 16,2 m 15,6 m 8,6 8,8 15.457 18.694
Desenvolvimento humano elevado

67 Albânia 1,007 1 0,799 0,794 79,2 74,1 15,3 13,7 11,7 i 10,9 i 11.637 16.630

68 Bulgária 0,995 1 0,792 0,796 75,5 68,4 14,2 13,6 11,5 11,3 18.109 28.357

68 Granada .. .. .. .. 77,9 72,2 19,3 e,i 18,1 f,i .. .. .. ..

70 Barbados 1,034 2 0,799 0,773 79,4 75,6 17,7 i 13,8 i 10,3 o 9,1 o 10.235 14.555

71 Antígua e Barbuda .. .. .. .. 80,9 75,8 15,2 i 13,2 i .. .. .. ..

72 Seicheles .. .. .. .. 75,7 67,7 15,1 12,9 10,2 10,4 .. ..

73 Sri Lanca 0,949 3 0,755 0,795 79,5 73,1 14,5 i 13,8 i 10,8 10,8 7.005 18.573

74 Bósnia-Herzegovina 0,940 3 0,754 0,802 77,5 73,1 14,1 p 13,5 p 9,8 11,4 10.709 19.917

75 São Cristóvão e Neves .. .. .. .. 75,3 68,3 16,0 i 14,9 i .. .. .. ..

76 Irão (República Islâmica do) 0,880 5 0,704 0,800 76,8 71,2 14,7 14,5 10,6 i 10,7 i 3.767 22.041

77 Ucrânia 1,012 1 0,776 0,766 76,7 66,5 15,0 i 14,9 i 11,5 o 10,7 o 10.370 16.605

78 Macedónia do Norte 0,945 3 0,746 0,789 76,2 71,7 13,9 i 13,4 i 9,7 10,8 11.147 20.716

79 China 0,984 1 0,761 0,773 81,2 75,5 14,8 l 13,7 l 7,3 o 7,9 o 13.980 20.883

80 República Dominicana 1,014 1 0,772 0,761 76,3 69,3 15,4 i 13,6 i 9,6 n 9,0 n 13.695 22.248

80 Moldávia (República da) 1,010 1 0,771 0,763 73,5 64,4 14,8 14,1 11,9 11,8 12.087 17.961

80 Palau .. .. .. .. 70,6 62,4 16,0 i 15,5 i .. .. .. ..

83 Cuba 0,961 2 0,745 0,775 76,4 71,2 15,1 13,8 12,6 i 12,4 i 5.103 10.693

84 Peru 0,950 2 0,742 0,781 74,7 70,1 15,2 i 15,5 i 9,3 i 10,5 i 9.813 14.727

85 Arménia 1,001 1 0,757 0,756 77,4 66,6 13,8 12,5 11,3 11,3 8.736 18.558

86 México 0,989 1 0,753 0,761 74,9 66,1 15,2 14,5 9,1 9,4 12.456 23.600

87 Brasil 0,994 1 0,750 0,755 76,0 69,6 16,0 15,2 8,3 i 7,9 i 10.903 17.960

88 Colômbia 0,984 1 0,744 0,756 76,4 69,4 14,7 14,2 9,0 8,7 10.281 18.599

89 São Vicente e Granadinas 0,970 2 0,739 0,761 72,4 67,4 14,9 i 14,5 i 10,9 10,7 8.720 15.075

90 Maldivas 0,925 3 0,709 0,766 81,0 79,1 14,2 11,9 7,1 7,5 6.359 22.119

91 Argélia 0,880 5 0,680 0,773 78,0 74,9 15,3 m 14,0 m 7,7 i 8,4 i 3.550 17.787

91 Azerbaijão 0,974 2 0,734 0,753 73,3 65,6 13,6 13,4 10,2 10,9 10.536 18.076

91 Tonga 0,965 2 0,728 0,754 73,7 68,4 16,3 l 15,7 l 11,5 o 11,2 o 4.842 8.845

91 Turquemenistão 0,956 2 0,726 0,760 72,7 65,9 13,0 13,4 10,9 11,6 9.227 16.884

95 Equador 0,980 1 0,731 0,745 77,5 70,3 14,9 14,3 8,8 8,8 7.451 13.180

96 Mongólia 1,031 2 0,749 0,726 75,7 66,5 15,6 14,4 9,9 8,8 8.541 12.666

97 Egito 0,882 5 0,666 0,755 72,6 67,9 13,8 i 13,7 i 9,8 i 9,4 i 3.536 19.741

97 Tunísia 0,931 3 0,697 0,748 77,1 70,7 16,5 i 14,5 i 6,9 i 8,0 i 4.870 15.778

99 Ilhas Fiji 0,931 3 0,698 0,750 68,9 65,4 15,0 l 14,5 l 11,0 i 10,8 i 5.664 14.270

99 Suriname 1,001 1 0,728 0,727 73,6 67,2 14,2 m 11,9 m 9,9 m 9,6 m 8.866 16.506

101 Uzbequistão 0,944 3 0,703 0,744 73,4 68,3 12,4 12,6 11,7 12,1 5.427 10.403

102 Domínica .. .. .. .. 76,3 69,7 14,6 i 12,2 i .. .. .. ..

102 Jordânia 0,887 5 0,663 0,748 76,8 72,1 10,8 10,5 10,1 10,8 3.778 15.631

104 Líbia 0,975 1 0,708 0,726 74,4 69,6 13,1 q 12,6 q 8,5 r 7,2 r 9.570 20.960

105 Paraguai 0,990 1 0,713 0,720 73,4 67,4 13,6 n 12,4 n 8,9 8,9 9.410 15.265

106 Palestina, Estado da 0,891 5 0,655 0,735 75,9 71,1 14,3 12,5 9,9 10,0 2.250 10.937

106 Santa Lúcia 1,011 1 0,719 0,711 74,7 67,8 13,4 12,4 8,8 8,3 9.991 14.147

108 Guiana 0,978 1 0,704 0,720 69,1 62,5 12,8 i 12,2 i 8,7 8,5 14.735 30.534

109 África do Sul 0,944 3 0,686 0,727 65,0 59,5 14,0 13,3 9,7 12,2 9.935 16.129

110 Jamaica 0,990 1 0,704 0,711 72,5 68,5 13,7 m 13,1 l 9,7 i 8,5 i 6.982 10.715

111 Samoa 0,957 2 0,685 0,716 75,5 70,3 13,0 11,9 11,8 11,0 3.223 7.312

112 Gabão 0,908 4 0,667 0,735 68,5 63,5 12,6 q 13,4 q 7,8 s 10,5 s 9.376 17.212

112 Líbano 0,882 5 0,650 0,737 77,3 72,8 11,1 t 11,5 t 8,5 q 8,9 q 3.815 15.586

114 Indonésia 0,941 3 0,681 0,723 69,7 65,5 13,8 i 13,7 i 8,2 8,9 7.906 14.976

115 Vietname 1,002 1 0,704 0,702 78,2 69,1 13,2 u 12,7 u 8,0 8,7 6.932 8.826
Desenvolvimento humano médio

116 Filipinas 0,990 1 0,695 0,702 71,5 67,2 13,5 12,8 9,2 8,7 7.487 10.311

117 Botsuana 0,981 1 0,686 0,700 63,6 58,7 12,4 i 12,2 l 10,3 10,4 13.839 18.618

118 Bolívia (Estado Plurinacional da) 0,964 2 0,680 0,705 66,8 60,9 14,9 15,0 9,2 10,5 6.856 9.359
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3 ODS 4.3 ODS 4.4 ODS 8.5
Índice de Desenvolvimento 

Humano por Género
Índice de Desenvolvimento 

Humano Esperança de vida à nascença
Anos de escolaridade 

previstos
Média de anos de 

escolaridade
Rendimento nacional bruto 

estimado per capitaa

Valor (anos) (anos) (anos) (2017 PPC $)

Valor Grupob Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021c 2021c 2021c 2021c 2021 2021

118 Quirguizistão 0,966 2 0,675 0,698 74,4 65,8 13,4 13,0 11,6 o 11,1 o 2.863 6.331

120 Venezuela (República Bolivariana da) 0,983 1 0,679 0,691 75,2 66,3 13,8 t 11,8 t 11,4 i 10,8 i 2.866 6.796

121 Iraque 0,803 5 0,585 0,728 72,4 68,2 11,5 u 12,7 u 7,2 m 8,4 m 2.184 17.748

122 Tajiquistão 0,909 4 0,648 0,713 73,7 69,6 11,2 i 12,1 i 10,9 o 11,8 o 2.980 6.096

123 Belize 0,975 1 0,672 0,689 74,3 67,1 13,3 12,7 9,0 8,7 4.249 8.345

123 Marrocos 0,861 5 0,621 0,722 76,4 71,9 13,9 14,4 5,0 6,9 3.194 11.356

125 El Salvador 0,964 2 0,660 0,685 75,1 66,1 12,7 n 12,6 n 6,8 7,6 5.824 11.015

126 Nicarágua 0,956 2 0,648 0,678 76,8 70,8 12,7 l 12,6 n 7,4 6,8 3.646 7.661

127 Butão 0,937 3 0,641 0,684 73,8 70,1 13,6 i 12,8 i 4,5 i 5,8 i 6.671 11.896

128 Cabo Verde 0,981 1 0,653 0,666 78,5 69,6 12,8 i 12,3 i 6,0 t 6,6 t 4.682 7.796

129 Bangladeche 0,898 5 0,617 0,688 74,3 70,6 13,0 11,9 6,8 8,0 2.811 8.176

130 Tuvalu .. .. .. .. 69,1 60,8 9,5 i 9,3 i 10,4 10,8 .. ..

131 Ilhas Marshall .. .. .. .. 67,2 63,7 10,4 10,1 10,7 11,1 .. ..

132 Índia 0,849 5 0,567 0,668 68,9 65,8 11,9 11,8 6,3 o 7,2 o 2.277 10.633

133 Gana 0,946 3 0,614 0,649 66,0 61,6 12,1 12,0 7,8 o 9,0 o 4.723 6.771

134 Micronésia (Estados Federados da) .. .. .. .. 74,6 67,1 .. .. .. .. .. ..

135 Guatemala 0,917 4 0,596 0,650 72,7 66,0 10,5 10,6 5,2 6,2 4.909 12.614

136 Quiribati .. .. .. .. 69,1 65,5 12,4 11,3 .. .. .. ..

137 Honduras 0,960 2 0,607 0,633 72,5 67,9 10,4 n 9,9 n 6,8 7,4 4.271 6.304

138 São Tomé e Príncipe 0,907 4 0,584 0,643 70,4 65,2 13,5 13,3 5,6 m 6,8 m 2.415 5.635

139 Namíbia 1,004 1 0,616 0,613 63,0 55,7 11,9 v 11,9 v 7,5 o 6,9 o 7.271 10.094

140
República Democrática Popular 
do Laos 0,949 3 0,591 0,623 70,1 66,2 9,9 10,3 5,0 5,8 6.757 8.627

140 Timor-Leste 0,917 4 0,580 0,633 69,5 66,1 12,2 t 13,0 t 4,7 6,2 3.642 5.248

140 Vanuatu .. .. .. .. 72,9 68,4 11,4 i 11,7 i .. .. 2.354 3.809

143 Nepal 0,942 3 0,584 0,621 70,4 66,6 12,9 12,8 4,2 o 6,2 o 3.677 4.095

144 Essuatíni (Reino de) 0,986 1 0,593 0,601 61,2 53,4 13,2 i 14,2 i 5,7 5,5 6.384 8.993

145 Guiné Equatorial .. .. .. .. 62,7 58,8 .. .. 4,2 p 7,6 p 8.351 15.399

146 Camboja 0,926 3 0,570 0,615 72,3 66,8 11,0 w 11,9 w 4,4 5,9 3.464 4.706

146 Zimbabué 0,961 2 0,580 0,604 62,0 56,2 12,0 i 12,3 i 8,3 i 9,2 i 3.286 4.397

148 Angola 0,903 4 0,557 0,617 64,3 59,0 11,5 12,9 4,2 6,9 4.751 6.197

149 Mianmar 0,944 3 0,565 0,599 69,0 62,5 11,1 l 10,7 l 6,1 6,7 2.619 5.093

150 República Árabe da Síria 0,825 5 0,503 0,610 75,2 69,1 9,1 9,2 4,6 q 5,6 q 1.285 7.088

151 Camarões 0,885 5 0,540 0,610 62,0 58,7 12,4 i 13,8 i 4,8 o 7,5 o 2.981 4.264

152 Quénia 0,941 3 0,557 0,592 64,1 58,9 10,3 l 11,1 l 6,1 7,3 3.873 5.084

153 Congo 0,934 3 0,552 0,590 64,9 62,1 12,2 l 12,4 l 5,6 6,8 2.532 3.247

154 Zâmbia 0,965 2 0,554 0,574 63,9 58,5 10,9 w 11,0 w 7,2 o 7,2 o 2.615 3.837

155 Ilhas Salomão .. .. .. .. 72,0 68,9 10,8 i 9,9 i .. .. 2.173 2.777

156 Comores 0,891 5 0,522 0,585 65,8 61,2 12,2 i 11,7 i 4,0 q 6,0 q 2.014 4.260

156 Papua-Nova Guiné 0,931 3 0,538 0,578 68,4 62,9 9,8 v 10,9 v 4,1 5,4 3.543 4.445

158 Mauritânia 0,890 5 0,518 0,582 66,1 62,7 9,6 9,2 4,6 o 5,3 o 2.604 7.650

159 Costa do Marfim 0,887 5 0,516 0,581 59,9 57,4 10,0 11,3 4,7 o 5,7 o 3.763 6.643
Desenvolvimento humano baixo

160 Tanzânia (República Unida da) 0,943 3 0,532 0,565 68,3 64,2 9,3 9,1 5,9 i 6,9 i 2.247 3.092

161 Paquistão 0,810 5 0,471 0,582 68,6 63,8 8,1 9,2 3,9 5,0 1.569 7.620

162 Togo 0,849 5 0,497 0,586 62,4 60,8 12,2 i 14,3 i 3,4 o 6,8 o 1.885 2.446

163 Haiti 0,898 5 0,506 0,564 66,1 60,4 9,0 t 10,4 t 4,6 6,8 2.408 3.295

163 Nigéria 0,863 5 0,495 0,574 53,1 52,3 9,6 v 10,8 v 6,1 w 8,2 w 3.759 5.800

165 Ruanda 0,954 2 0,521 0,547 68,2 63,8 11,2 11,2 4,0 i 4,9 i 1.990 2.440

166 Benim 0,880 5 0,491 0,558 61,4 58,2 9,9 11,6 3,3 o 5,4 o 2.998 3.819

166 Uganda 0,927 3 0,505 0,545 64,9 60,4 10,2 v 10,1 v 4,9 o 6,7 o 1.877 2.492

168 Lesoto 0,985 1 0,511 0,519 55,9 50,4 12,4 i 11,7 i 6,6 o 6,0 o 2.107 3.310

169 Maláui 0,968 2 0,502 0,519 66,5 59,5 12,8 i 12,5 i 4,1 o 4,7 o 1.232 1.713

170 Senegal 0,874 5 0,475 0,543 69,3 64,8 9,5 8,5 1,6 i 4,5 i 2.258 4.468

171 Jibuti .. .. .. .. 65,0 59,7 7,5 i 7,4 i .. .. 2.179 7.911

172 Sudão 0,870 5 0,466 0,535 67,9 62,7 7,7 i 8,1 i 3,4 4,2 1.833 5.320

173 Madagáscar 0,956 2 0,490 0,512 66,9 62,2 10,2 i 10,1 i 4,9 v 5,3 v 1.284 1.682

174 Gâmbia 0,924 4 0,481 0,520 63,5 60,7 10,3 v 8,5 v 3,8 5,6 1.649 2.701

175 Etiópia 0,921 4 0,478 0,519 68,3 61,9 9,8 i 9,6 i 2,2 4,2 1.944 2.774

176 Eritreia .. .. .. .. 68,7 64,3 7,5 i 8,6 i .. .. 1.387 2.079

177 Guiné-Bissau 0,867 5 0,448 0,517 61,8 57,4 10,0 l 11,2 l 2,4 4,9 1.561 2.264
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Valor Grupob Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021c 2021c 2021c 2021c 2021 2021

178 Libéria 0,871 5 0,447 0,513 62,1 59,4 10,1 10,8 3,9 6,3 1.062 1.518

179 Congo (República Democrática do) 0,885 5 0,449 0,507 61,5 57,0 9,6 i 10,1 i 5,6 m 8,5 m 896 1.259

180 Afeganistão 0,681 5 0,365 0,536 65,3 58,9 7,7 i 12,7 i 2,3 3,4 533 3.089

181 Serra Leoa 0,893 5 0,452 0,506 61,4 58,8 9,6 l 9,9 l 3,5 o 5,8 o 1.453 1.789

182 Guiné 0,850 5 0,426 0,501 60,1 57,6 8,6 i 11,0 i 1,3 i 3,2 i 2.320 2.645

183 Iémen 0,496 5 0,263 0,529 67,1 60,6 7,7 10,5 2,9 x 5,1 x 176 2.428

184 Burquina Fasso 0,903 4 0,425 0,471 61,0 57,5 9,1 9,2 1,6 i 2,7 i 1.659 2.580

185 Moçambique 0,922 4 0,428 0,464 62,4 56,2 9,8 i 10,7 i 2,4 i 4,1 i 1.096 1.304

186 Mali 0,887 5 0,399 0,450 60,3 57,6 6,8 i 7,9 i 2,4 2,2 1.483 2.770

187 Burundi 0,935 3 0,412 0,441 63,6 59,7 10,9 i 10,5 i 2,5 3,9 i 668 797

188 República Centro-Africana 0,810 5 0,359 0,443 56,3 51,6 6,7 i 9,4 i 3,1 5,6 770 1.162

189 Níger 0,835 5 0,364 0,436 62,8 60,4 6,3 i 7,6 i 1,7 o 2,8 o 936 1.535

190 Chade 0,770 5 0,339 0,441 54,3 50,8 6,6 i 9,5 i 1,5 v 3,7 v 965 1.760

191 Sudão do Sul 0,843 5 0,348 0,413 56,5 53,4 4,5 i 6,6 i 4,8 6,2 664 873
Outros países ou territórios

Coreia (República Popular 
Democrática da) .. .. .. .. 75,7 70,8 10,4 t 11,1 t .. .. .. ..

Mónaco .. .. .. .. 87,7 g 84,3 h .. .. .. .. .. ..
Nauru .. .. .. .. 67,3 60,3 13,1 i 10,4 i .. .. .. ..
Somália .. .. .. .. 57,4 53,2 .. .. .. .. 545 1.489

Agrupamentos por IDH
Desenvolvimento humano muito 
elevado 0,986 — 0,889 0,901 81,6 75,6 16,9 16,1 12,2 12,4 33.849 53.887

Desenvolvimento humano elevado 0,973 — 0,742 0,763 77,7 71,9 14,6 13,8 8,1 8,5 11.187 19.089
Desenvolvimento humano médio 0,880 — 0,586 0,666 69,4 65,6 12,0 11,9 6,5 7,4 2.912 9.668
Desenvolvimento humano baixo 0,864 — 0,477 0,552 63,4 59,3 9,0 9,9 4,1 5,7 1.907 4.107

Países em vias de desenvolvimento 0,937 — 0,660 0,704 72,3 67,6 12,3 12,3 7,2 7,9 7.097 14.230
Regiões

Estados Árabes 0,871 — 0,645 0,741 73,1 68,9 12,2 12,5 7,6 8,6 4.745 21.667
Ásia Oriental e Pacífico 0,978 — 0,740 0,756 78,5 72,9 14,2 13,4 7,6 8,1 12.357 18.711
Europa e Ásia Central 0,961 — 0,778 0,810 76,4 69,4 15,3 15,6 10,4 10,8 13.162 25.834
América Latina e Caraíbas 0,986 — 0,747 0,757 75,6 68,8 15,2 14,4 9,0 9,0 10.667 18.486
Ásia do Sul 0,852 — 0,568 0,667 69,8 66,1 11,5 11,6 6,3 7,3 2.352 10.426
África Subsariana 0,907 — 0,519 0,572 62,1 58,2 10,0 10,6 5,1 6,9 2.970 4.429

Países menos desenvolvidos 0,894 — 0,508 0,568 66,6 61,9 10,0 10,4 4,5 6,0 1.993 3.777
Pequenos Estados insulares em vias de 
desenvolvimento 0,962 — 0,715 0,743 73,1 67,8 12,5 12,4 8,9 9,4 12.634 20.928

Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico 0,985 — 0,891 0,905 82,0 76,1 16,8 16,1 12,2 12,4 35.117 55.363
Mundo 0,958 — 0,715 0,747 74,0 68,9 12,9 12,7 8,4 8,9 12.241 21.210

289TABELA 4 /  ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO POR GÉNERO



TABELA 4

Notas

a Como não estão disponíveis dados desagregados de 
rendimentos, os dados são grosseiramente estimados. 
Para saber mais sobre o cálculo do Índice de Desen-
volvimento Humano por Género, consultar as Defini-
ções  e a Nota técnica 3 em http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr2022_technical_notes.pdfdefault/files/
hdr2022_technical_notes.pdf.

b Os países estão classificados em cinco grupos, tendo 
em conta o desvio absoluto da paridade de género nos 
valores do IDH.

c Dados referentes a 2021 ou ao ano mais recente para o 
qual estão disponíveis.

d No cálculo do valor do IDH masculino, o rendimento 
nacional bruto per capita é limitado a 75.000 dólares.

e No cálculo do valor do IDH feminino, os anos previstos 
de escolaridade são limitados a 18 anos.

f No cálculo do valor do IDH masculino, os anos previstos 
de escolaridade são limitados a 18 anos.

g No cálculo do valor do IDH feminino, a esperança de 
vida à nascença é limitada aos 87,5 anos.

h No cálculo do valor do IDH masculino, a esperança de 
vida à nascença é limitada aos 82,5 anos.

i Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO (2022).

j No cálculo do valor do IDH feminino, o rendimento 
nacional bruto per capita é limitado a 75.000 dólares.

e Atualizado pelo GRDH com base nos dados da OCDE 
(2022) e do Instituto de Estatística da UNESCO (2022).

l Estimativa do GRDH com base nos dados de Robert 
Barro e Jong-Wha Lee, dos Inquéritos Demográficos e 
de Saúde da ICF Macro, da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Económico, do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e dos Inquéri-
tos de Grupo para Indicadores Múltiplos do Instituto de 
Estatística da UNESCO.

m Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO (2022) e dos Inquéritos de 
Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF relativos a 
vários anos.

n Atualizado pelo GRDH com base nos dados do CEDLA e 
do Banco Mundial (2022) e do Instituto de Estatística da 
UNESCO (2022).

o Atualizado pelo GRDH com base nos dados de Barro 
e Lee (2018) e do Instituto de Estatística da UNESCO 
(2022).

p Com base em dados do Instituto Nacional de Estatística.

q Com base na regressão das condições em cada país.

r Atualizado pelo GRDH com base nas projeções de 
Barro e Lee (2018).

s Atualizado pelo GRDH com base nos dados de Barro e 
Lee (2018) e dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da 
ICF Macro relativos a vários anos.

t Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO relativos a vários anos.

u Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inqué-
ritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF 
relativos a vários anos.

v Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inqué-
ritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro relativos 
a vários anos e do Instituto de Estatística da UNESCO 
(2022).

w Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéri-
tos Demográficos e de Saúde da ICF Macro para vários 
anos.

x Com base nas projeções de Barro e Lee (2018).

Definições

Índice de Desenvolvimento Humano por Género: Valores 
do rácio feminino/masculino do IDH. Para saber mais sobre o 
cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano por Género, 
consultar a Nota técnica 3 em http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2022_technical_notes.pdf.

Grupos do Índice de Desenvolvimento Humano por Género: 
Os países estão classificados em cinco grupos, tendo em conta 
o desvio absoluto da paridade de género nos valores do IDH. 
Grupo 1: países com uma igualdade elevada entre homens e 
mulheres em matéria de resultados do IDH, com um desvio 
absoluto inferior a 2,5%; Grupo 2: países com uma igualdade 
média-alta entre homens e mulheres em matéria de resultados 
do IDH, com um desvio absoluto entre 2,5% e 5%; Grupo 3: 
países com uma igualdade média entre homens e mulheres em 
matéria de resultados do IDH, com um desvio absoluto entre 
5% e 7,5%; Grupo 4: países com uma igualdade média-baixa 
entre homens e mulheres em matéria de resultados do IDH, 
com um desvio absoluto entre 7,5% e 10%; Grupo 5: países com 
uma igualdade reduzida entre homens e mulheres em matéria 
de resultados do IDH, com um desvio absoluto superior a 10%.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice compó-
sito que mede os resultados médios em três dimensões bási-
cas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, 
o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais 
sobre o cálculo do IDH, consultar a Nota técnica 1 em http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf.

Esperança de vida à nascença: Número de anos que um 
recém-nascido poderá esperar viver se os padrões preva-
lecentes de taxas de mortalidade por idade no momento do 
nascimento permanecerem os mesmos durante toda a vida do 
recém-nascido.

Anos de escolaridade previstos: Número de anos de escolari-
dade que uma criança em idade escolar pode esperar alcançar 
se os padrões predominantes de taxas de inscrição específicas 
da idade persistirem ao longo da vida da criança.

Média de anos de escolaridade: Número médio de anos de 
educação obtidos por pessoas com 25 anos ou mais, converti-
dos a partir dos níveis de escolaridade, utilizando as durações 
oficiais de cada nível.

Rendimento nacional bruto estimado per capita: Derivado do 
rácio entre salários femininos e masculinos, quotas femininas e 
masculinas da população economicamente ativa e rendimento 
nacional bruto (em termos de paridade do poder de compra 
em 2017). Para saber mais, consultar a Nota técnica 3 em http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf 
for details.

Fontes de dados principais

Coluna 1: Cálculos baseados nos dados das colunas 3 e 4.

Coluna 2: Cálculos baseados nos dados da coluna 1.

Colunas 3 e 4: Cálculos do GRDH baseados nos dados de 
Barro e Lee (2018), OIT (2022), FMI (2022), DAESNU (2022a), 
Instituto de Estatística da UNESCO (2022), Divisão Estatística 
das Nações Unidas (2022) e Banco Mundial (2022).

Colunas 5 e 6: DAESNU (2022a).

Colunas 7 e 8: CEDLAS e Banco Mundial (2022), Inquéritos 
Demográficos e de Saúde da ICF Macro, Instituto de Estatísti-
ca da UNESCO (2022) e Inquéritos de Grupo para Indicadores 
Múltiplos da UNICEF.

Colunas 9 e 10: Barro e Lee (2018), Inquéritos Demográficos e 
de Saúde do ICF Macro, OCDE (2022), Instituto de Estatística 
da UNESCO (2022) e Inquéritos de Grupo para Indicadores 
Múltiplos da UNICEF.

Colunas 11 e 12: Cálculos do GRDH baseados na OIT (2022), 
FMI (2022), DAESNU (2022a), Divisão Estatística das Nações 
Unidas (2022) e Banco Mundial (2022).
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3.1 ODS 3.7 ODS 5.5 ODS 4.4

Índice de Desigualdade de Género

Taxa de 
mortalidade 

materna
Taxa de natalidade 

na adolescência

Percentagem 
de assentos no 

parlamento
População com frequência 

de ensino secundário
Taxa de participação na 

força de trabalhoa

Valor Classificação

(mortes por 
100.000 

nados-vivos)

(nascimentos por 
1.000 mulheres 

com idades 
compreendidas 

entre os 15 e 
os 19 anos)

(% detida por 
mulheres)

(% idade 25 e mais velhos) (% idade 15 e mais velhos)

Feminino Masculino Feminino Masculino

2021 2021 2017 2021 2021 2021b 2021b 2021 2021

Desenvolvimento humano muito elevado

1 Suíça 0,018 3 5 2,2 39,8 96,9 97,5 61,7 72,7

2 Noruega 0,016 2 2 2,3 45,0 99,1 99,3 60,3 72,0

3 Islândia 0,043 8 4 5,4 47,6 99,8 99,7 61,7 70,5

4 Hong Kong, China (RAE) .. .. .. 1,6 .. 77,1 83,4 53,5 65,8

5 Austrália 0,073 19 6 8,1 37,9 94,6 94,4 61,1 70,5

6 Dinamarca 0,013 1 4 1,9 39,7 95,1 95,2 57,7 66,7

7 Suécia 0,023 4 4 3,3 47,0 91,8 92,2 61,7 68,0

8 Irlanda 0,074 21 5 5,9 27,3 88,1 c 86,0 c 56,5 68,6

9 Alemanha 0,073 19 7 7,5 34,8 96,1 c 96,5 c 56,8 66,0

10 Países Baixos 0,025 5 5 2,8 39,1 89,8 92,7 62,4 71,3

11 Finlândia 0,033 6 3 4,2 46,0 99,0 98,5 56,5 64,0

12 Singapura 0,040 7 8 2,6 29,8 80,5 85,9 59,4 76,8

13 Bélgica 0,048 10 5 5,3 42,9 87,2 89,7 49,8 58,8

13 Nova Zelândia 0,088 25 9 12,6 49,2 82,0 81,8 65,1 75,3

15 Canadá 0,069 17 10 7,0 34,4 100,0 d 100,0 d 60,8 69,7

16 Listenstaine .. .. .. 3,0 28,0 .. .. .. ..

17 Luxemburgo 0,044 9 5 4,3 35,0 100,0 e 100,0 e 58,5 65,5

18 Reino Unido 0,098 27 7 10,5 31,1 99,8 99,8 58,0 67,1

19 Japão 0,083 22 5 2,9 14,2 95,9 92,7 53,3 71,0

19 Coreia (República da) 0,067 15 11 2,2 19,0 83,1 c 93,1 c 53,4 72,4

21 Estados Unidos 0,179 44 19 16,0 27,0 96,5 96,4 55,2 66,4

22 Israel 0,083 22 3 7,6 28,3 91,6 c 93,7 c 58,5 66,1

23 Malta 0,167 42 6 11,5 13,4 82,2 88,1 53,1 71,4

23 Eslovénia 0,071 18 7 4,5 21,5 97,6 98,7 53,8 62,2

25 Áustria 0,053 12 5 5,5 39,3 100,0 d 100,0 d 55,5 66,3

26 Emirados Árabes Unidos 0,049 11 3 3,1 50,0 82,0 85,6 46,5 88,0

27 Espanha 0,057 14 4 6,3 42,3 78,5 83,2 52,7 62,4

28 França 0,083 22 8 9,5 37,8 83,5 87,9 51,9 59,7

29 Chipre 0,123 35 6 6,8 14,3 81,1 84,8 56,6 68,8

30 Itália 0,056 13 2 4,0 35,3 78,6 86,1 39,9 57,6

31 Estónia 0,100 28 9 8,8 25,7 97,6 98,1 57,5 70,2

32 Chéquia 0,120 34 3 9,7 22,1 99,8 99,8 51,7 68,1

33 Grécia 0,119 32 3 8,5 21,7 69,9 77,8 43,3 58,1

34 Polónia 0,109 31 2 9,7 27,5 86,5 90,7 49,2 65,5

35 Barém 0,181 46 14 8,7 18,8 79,9 83,1 42,4 83,5

35 Lituânia 0,105 30 8 10,4 27,7 95,5 97,9 57,3 67,9

35 Arábia Saudita 0,247 59 17 11,9 19,9 71,3 80,9 30,9 80,1

38 Portugal 0,067 15 8 7,4 40,0 59,7 61,9 54,0 62,2

39 Letónia 0,151 40 19 11,2 29,0 99,7 c 99,3 c 54,5 66,8

40 Andorra .. .. .. 5,9 46,4 70,7 c 72,4 c .. ..

40 Croácia 0,093 26 8 8,6 31,1 97,0 c 100,0 c 45,9 58,8

42 Chile 0,187 47 13 24,1 32,7 80,3 c 83,5 c 44,2 65,5

42 Catar 0,220 54 9 7,1 4,4 79,8 c 69,6 c 57,2 95,5

44 São Marino .. .. .. 3,8 33,3 81,8 84,3 .. ..

45 Eslováquia 0,180 45 5 26,3 22,7 98,9 99,2 54,7 66,4

46 Hungria 0,221 55 12 22,1 13,1 97,6 98,8 52,1 67,2

47 Argentina 0,287 69 39 39,1 44,4 71,0 f 71,4 f 50,0 71,6

48 Turquia 0,272 65 17 16,9 17,3 56,3 75,9 31,8 69,4

49 Montenegro 0,119 32 6 10,4 24,7 92,3 c 99,2 c 47,8 62,0

50 Koweit 0,305 74 12 5,6 1,5 60,9 c 55,2 c 47,4 83,8

51 Brunei Darussalã 0,259 61 31 10,0 9,1 70,4 71,2 54,1 72,3

52 Federação Russa 0,203 50 17 15,0 16,5 92,8 e 95,9 e 54,5 69,7

53 Roménia 0,282 67 19 36,4 18,5 88,8 93,7 42,8 62,3

54 Omã 0,300 72 19 9,9 9,9 96,6 99,9 28,7 85,0

55 Bahamas 0,329 78 70 25,7 20,0 87,0 c 89,9 c 65,6 71,5
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TABELA 5

CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3.1 ODS 3.7 ODS 5.5 ODS 4.4

Índice de Desigualdade de Género

Taxa de 
mortalidade 

materna
Taxa de natalidade 

na adolescência

Percentagem 
de assentos no 

parlamento
População com frequência 

de ensino secundário
Taxa de participação na 

força de trabalhoa

Valor Classificação

(mortes por 
100.000 

nados-vivos)

(nascimentos por 
1.000 mulheres 

com idades 
compreendidas 

entre os 15 e 
os 19 anos)

(% detida por 
mulheres)

(% idade 25 e mais velhos) (% idade 15 e mais velhos)

Feminino Masculino Feminino Masculino

2021 2021 2017 2021 2021 2021b 2021b 2021 2021

56 Cazaquistão 0,161 41 10 21,9 24,5 99,8 c 100,0 c 63,3 75,5

57 Trindade e Tobago 0,344 81 67 38,1 32,4 84,8 d 80,6 d 46,7 68,0

58 Costa Rica 0,256 60 27 37,1 45,6 56,2 54,5 47,5 71,1

58 Uruguai 0,235 58 17 36,2 26,2 59,6 55,5 54,8 69,3

60 Bielorrússia 0,104 29 2 11,9 34,7 97,5 99,0 57,3 71,4

61 Panamá 0,392 96 52 69,9 22,5 70,2 68,7 50,4 72,6

62 Malásia 0,228 57 29 9,3 14,9 75,0 78,4 51,2 77,6

63 Geórgia 0,280 66 25 31,7 19,3 97,1 98,3 51,0 68,0

63 Maurícia 0,347 82 61 24,6 20,0 64,4 c 70,8 c 43,4 70,4

63 Sérvia 0,131 36 12 14,9 39,2 88,6 95,3 46,6 62,3

66 Tailândia 0,333 79 37 32,7 13,9 47,6 51,7 59,0 75,0
Desenvolvimento humano elevado

67 Albânia 0,144 39 15 14,5 35,7 95,4 f 93,0 d 50,7 66,2

68 Bulgária 0,210 52 10 38,6 23,8 94,9 96,5 49,1 62,6

68 Granada .. .. 25 32,7 32,1 .. .. .. ..

70 Barbados 0,268 64 27 42,3 29,4 95,4 d 86,0 d 56,1 63,7

71 Antígua e Barbuda .. .. 42 33,1 31,4 .. .. .. ..

72 Seicheles .. .. 53 53,4 22,9 .. .. .. ..

73 Sri Lanca 0,383 92 36 15,7 5,4 84,0 84,2 30,9 68,5

74 Bósnia-Herzegovina 0,136 38 10 9,9 24,6 82,7 94,0 32,3 52,4

75 São Cristóvão e Neves .. .. .. 38,2 25,0 .. .. .. ..

76 Irão (República Islâmica do) 0,459 115 16 30,2 5,6 71,6 c 76,0 c 14,4 68,1

77 Ucrânia 0,200 49 19 15,6 20,8 96,2 d 95,8 f 48,1 63,6

78 Macedónia do Norte 0,134 37 7 16,4 41,7 61,9 75,1 42,4 63,4

79 China 0,192 48 29 11,0 24,9 78,3 d 85,4 d 61,6 74,3

80 República Dominicana 0,429 106 95 65,6 25,7 77,4 c 76,9 c 49,6 75,2

80 Moldávia (República da) 0,205 51 19 27,8 39,6 96,1 98,0 33,9 43,9

80 Palau .. .. .. 42,5 6,9 96,9 97,3 .. ..

83 Cuba 0,303 73 36 48,8 53,4 89,5 c 91,9 c 40,3 68,5

84 Peru 0,380 90 88 56,8 40,0 59,3 c 69,9 c 66,1 81,9

85 Arménia 0,216 53 26 18,5 33,6 96,0 97,1 42,7 63,0

86 México 0,309 75 33 54,4 49,8 65,1 66,7 43,8 75,4

87 Brasil 0,390 94 60 45,2 14,8 62,4 c 59,1 c 49,1 68,2

88 Colômbia 0,424 102 83 59,0 19,6 58,9 56,5 52,2 78,0

89 São Vicente e Granadinas 0,390 94 68 47,9 18,2 44,1 39,6 52,9 74,1

90 Maldivas 0,348 83 53 7,3 4,6 46,4 d 41,5 d 34,3 67,5

91 Argélia 0,499 126 112 11,7 7,5 46,0 c 56,9 c 15,7 64,5

91 Azerbaijão 0,294 70 26 40,1 18,2 93,6 97,6 60,4 67,3

91 Tonga 0,631 160 52 19,0 0,0 g 93,5 d 93,1 d 37,3 55,3

91 Turquemenistão 0,177 43 7 21,8 25,0 93,5 92,2 36,5 55,6

95 Equador 0,362 85 59 63,2 39,4 53,0 52,0 53,3 76,5

96 Mongólia 0,313 76 45 26,7 17,1 79,3 73,0 51,5 66,6

97 Egito 0,443 109 37 44,8 22,9 81,6 c 76,6 c 15,4 67,1

97 Tunísia 0,259 61 43 6,7 26,3 42,9 c 51,8 c 25,5 67,2

99 Ilhas Fiji 0,318 77 34 26,8 21,6 90,2 d 87,9 d 37,7 75,3

99 Suriname 0,427 105 120 56,1 29,4 69,9 h 70,7 h 43,4 65,1

101 Uzbequistão 0,227 56 29 15,9 28,7 99,9 100,0 44,9 70,9

102 Domínica .. .. .. 38,5 34,4 .. .. .. ..

102 Jordânia 0,471 118 46 25,4 11,8 77,4 84,2 13,5 62,3

104 Líbia 0,259 61 72 6,9 16,0 70,5 i 45,1 i 34,1 61,0

105 Paraguai 0,445 111 84 70,3 16,8 52,5 54,0 59,6 84,2

106 Palestina, Estado da .. .. 27 43,5 .. 67,9 67,6 16,7 66,3

106 Santa Lúcia 0,381 91 117 36,9 24,1 49,9 43,8 63,2 73,2

108 Guiana 0,454 114 169 66,6 35,7 69,5 62,2 40,3 64,1

109 África do Sul 0,405 97 119 61,2 46,0 j 68,9 87,7 46,2 59,9

110 Jamaica 0,335 80 80 32,8 31,0 74,3 d 66,4 d 56,1 70,0

111 Samoa 0,418 99 43 43,6 7,8 79,1 k 71,6 k 30,7 54,2
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

ODS 3.1 ODS 3.7 ODS 5.5 ODS 4.4

Índice de Desigualdade de Género
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Feminino Masculino Feminino Masculino

2021 2021 2017 2021 2021 2021b 2021b 2021 2021

112 Gabão 0,541 140 252 91,2 18,7 67,2 l 84,0 l 39,1 57,0

112 Líbano 0,432 108 29 20,3 4,7 54,3 k 55,6 k 20,8 64,3

114 Indonésia 0,444 110 177 33,9 21,0 51,0 58,2 53,7 81,7

115 Vietname 0,296 71 43 34,6 30,3 61,3 69,6 69,6 79,4
Desenvolvimento humano médio

116 Filipinas 0,419 101 121 48,2 28,0 73,4 69,1 43,8 68,3

117 Botsuana 0,468 117 144 49,3 10,8 91,3 91,8 56,3 65,1

118 Bolívia (Estado Plurinacional da) 0,418 99 155 63,8 48,2 60,1 69,7 68,3 83,8

118 Quirguizistão 0,370 87 60 34,7 20,5 100,0 d 99,8 d 42,1 71,7

120 Venezuela (República Bolivariana da) 0,492 123 125 82,7 22,2 79,8 d 75,4 d 34,3 67,8

121 Iraque 0,558 145 79 62,2 28,9 42,0 h 52,9 h 11,1 71,8

122 Tajiquistão 0,285 68 17 45,4 23,4 93,5 d 94,6 d 30,2 50,5

123 Belize 0,364 86 36 57,1 19,6 54,5 49,8 46,9 76,8

123 Marrocos 0,425 104 70 25,9 20,4 30,9 37,1 22,0 66,0

125 El Salvador 0,376 88 46 55,9 27,4 42,7 51,4 43,6 72,6

126 Nicarágua 0,424 102 98 85,6 50,5 51,2 49,7 46,8 81,3

127 Butão 0,415 98 183 19,0 16,7 23,6 32,3 51,6 67,4

128 Cabo Verde 0,349 84 58 55,2 38,9 28,8 m 31,2 m 46,9 61,7

129 Bangladeche 0,530 131 173 75,5 20,9 50,6 58,5 34,9 78,8

130 Tuvalu .. .. .. 33,1 6,3 60,0 60,7 .. ..

131 Ilhas Marshall .. .. .. 58,0 6,1 91,6 92,5 .. ..

132 Índia 0,490 122 133 n 17,2 13,4 41,8 d 53,8 d 19,2 70,1

133 Gana 0,529 130 308 64,2 14,5 58,0 d 73,2 d 64,5 72,2

134 Micronésia (Estados Federados da) .. .. 88 35,8 7,1 .. .. .. ..

135 Guatemala 0,481 121 95 64,1 19,4 29,5 35,8 37,4 80,3

136 Quiribati .. .. 92 40,5 6,7 .. .. .. ..

137 Honduras 0,431 107 65 72,0 27,3 35,8 44,8 42,3 78,9

138 São Tomé e Príncipe 0,494 124 130 79,4 23,6 39,9 h 48,4 h 37,1 69,9

139 Namíbia 0,445 111 195 64,9 35,6 41,5 d 44,1 d 54,5 62,2

140
República Democrática Popular 
do Laos 0,478 120 185 73,2 22,0 37,7 47,7 74,8 78,1

140 Timor-Leste 0,378 89 142 33,9 38,5 33,7 41,8 61,0 72,2

140 Vanuatu .. .. 72 64,1 0,0 g .. .. 59,7 78,0

143 Nepal 0,452 113 186 63,8 33,6 28,8 d 44,7 d 78,7 80,8

144 Essuatíni (Reino de) 0,540 138 437 69,9 18,4 34,0 36,2 45,6 53,6

145 Guiné Equatorial .. .. 301 139,7 20,3 .. .. 49,9 58,5

146 Camboja 0,461 116 160 45,5 19,8 18,3 31,7 74,0 85,9

146 Zimbabué 0,532 134 458 94,3 34,6 61,8 c 72,4 c 79,3 88,9

148 Angola 0,537 136 241 138,4 29,5 28,2 51,5 74,0 79,1

149 Mianmar 0,498 125 250 33,0 15,0 38,5 47,8 41,0 70,0

150 República Árabe da Síria 0,477 119 31 38,7 11,2 37,1 o 43,4 o 15,7 70,8

151 Camarões 0,565 148 529 110,4 31,1 36,8 d 55,0 d 70,2 80,7

152 Quénia 0,506 128 342 64,2 23,2 31,1 d 37,7 d 71,0 75,6

153 Congo 0,564 147 378 103,6 13,6 48,0 52,0 65,1 67,6

154 Zâmbia 0,540 138 213 117,0 15,1 47,1 d 56,8 d 69,2 77,8

155 Ilhas Salomão .. .. 104 60,3 8,0 .. .. 83,1 87,4

156 Comores .. .. 273 58,2 16,7 .. .. 32,1 54,5

156 Papua-Nova Guiné 0,725 169 145 55,3 0,0 g 10,8 15,5 46,3 48,1

158 Mauritânia 0,632 161 766 78,0 20,3 14,5 d 21,9 d 27,4 62,2

159 Costa do Marfim 0,613 155 617 105,0 15,6 23,9 d 32,2 d 45,9 64,9
Desenvolvimento humano baixo

160 Tanzânia (República Unida da) 0,560 146 524 123,7 36,9 13,0 c 19,1 c 79,5 87,1

161 Paquistão 0,534 135 140 42,3 19,9 22,1 28,7 20,7 78,1

162 Togo 0,580 149 396 77,9 18,7 13,9 d 42,3 d 55,5 59,4

163 Haiti 0,635 163 480 52,5 2,7 p 27,9 41,0 60,7 68,9

163 Nigéria 0,680 168 917 101,7 4,5 40,4 q 55,3 q 47,9 59,6

165 Ruanda 0,388 93 248 32,4 55,7 11,4 c 16,3 c 82,5 82,2
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166 Benim 0,602 152 397 92,3 8,4 21,1 d 34,4 d 69,3 72,6

166 Uganda 0,530 131 375 107,9 33,8 29,3 36,3 64,2 71,3

168 Lesoto 0,557 144 544 89,6 22,9 27,2 f 24,6 f 56,1 71,3

169 Maláui 0,554 142 349 117,9 22,9 21,3 d 28,4 d 71,6 80,0

170 Senegal 0,530 131 315 66,5 43,0 11,1 c 30,9 c 33,5 56,7

171 Jibuti .. .. 248 22,7 26,2 .. .. 17,2 44,1

172 Sudão 0,553 141 295 79,9 31,0 r 16,4 20,1 28,7 67,8

173 Madagáscar 0,556 143 335 119,4 17,2 27,3 s 29,8 s 81,5 87,6

174 Gâmbia 0,611 153 597 63,2 8,6 29,9 43,2 48,9 66,3

175 Etiópia 0,520 129 401 69,2 39,5 9,1 20,1 72,3 84,7

176 Eritreia .. .. 480 64,4 22,0 p .. .. 70,2 83,6

177 Guiné-Bissau 0,627 159 667 87,5 13,7 9,8 22,8 63,9 78,4

178 Libéria 0,648 164 661 123,4 9,7 20,8 39,2 69,8 79,7

179 Congo (República Democrática do) 0,601 151 473 109,0 14,3 40,3 h 69,1 h 61,2 69,1

180 Afeganistão 0,678 167 638 82,6 27,2 6,4 14,9 14,8 66,5

181 Serra Leoa 0,633 162 1.120 100,9 12,3 34,7 d 51,5 d 56,1 55,9

182 Guiné 0,621 157 576 114,8 16,7 t 7,2 c 19,7 c 62,1 62,2

183 Iémen 0,820 170 164 54,4 0,3 22,4 37,5 6,0 67,6

184 Burquina Fasso 0,621 157 320 110,5 6,3 11,3 c 17,1 c 57,2 72,7

185 Moçambique 0,537 136 289 165,8 42,4 10,8 c 20,2 c 77,7 78,9

186 Mali 0,613 155 562 150,1 27,3 8,0 15,5 57,7 79,7

187 Burundi 0,505 127 548 53,6 38,9 7,8 c 13,0 c 79,0 77,4

188 República Centro-Africana 0,672 166 829 160,5 12,9 13,9 31,6 63,3 79,5

189 Níger 0,611 153 509 170,5 25,9 9,2 d 15,2 d 61,7 84,3

190 Chade 0,652 165 1.140 138,3 32,3 7,7 s 24,4 s 46,9 69,9

191 Sudão do Sul 0,587 150 1.150 99,2 32,3 26,5 36,4 70,4 73,6
Outros países ou territórios

Coreia (República Popular 
Democrática da) .. .. 89 2,3 17,6 .. .. 77,2 86,1

Mónaco .. .. .. 7,2 33,3 .. .. .. ..
Nauru .. .. .. 72,5 10,5 .. .. .. ..
Somália .. .. 829 118,0 24,6 .. .. 20,9 47,0

Agrupamentos por IDH
Desenvolvimento humano muito 
elevado 0,155 — 15 14,1 29,1 87,0 89,4 52,6 68,4

Desenvolvimento humano elevado 0,329 — 62 28,0 25,8 72,7 78,0 53,6 73,5
Desenvolvimento humano médio 0,494 — 175 38,1 21,8 44,0 54,2 28,8 71,3
Desenvolvimento humano baixo 0,577 — 499 89,5 24,3 22,8 34,1 49,3 73,2

Países em vias de desenvolvimento 0,487 — 247 46,5 23,9 56,9 64,7 44,4 72,8
Regiões

Estados Árabes 0,536 — 150 45,3 18,3 53,8 60,4 19,3 69,5
Ásia Oriental e Pacífico 0,337 — 82 21,6 20,9 71,4 78,2 59,7 75,2
Europa e Ásia Central 0,227 — 20 20,1 26,1 83,4 89,7 42,9 67,0
América Latina e Caraíbas 0,381 — 75 53,4 33,2 63,2 63,2 48,6 72,7
Ásia do Sul 0,508 — 153 28,9 17,6 42,2 52,8 21,6 71,6
África Subsariana 0,569 — 536 100,9 25,7 31,1 44,3 62,1 72,3

Países menos desenvolvidos 0,562 — 417 93,7 24,7 27,5 38,7 54,6 75,8
Pequenos Estados insulares em vias de 
desenvolvimento 0,461 — 212 50,9 26,7 62,1 65,7 50,4 68,7

Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico 0,185 — 18 19,2 32,4 86,7 89,1 51,8 67,8
Mundo 0,465 — 225 42,5 25,9 64,2 70,3 46,2 71,7
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TABELA 5

Notas

a Estimativas segundo o modelo da Organização Interna-
cional do Trabalho.

b Dados referentes a 2021 ou ao ano mais recente para o 
qual estão disponíveis.

c Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO (2022).

d Atualizado pelo GRDH com base nos dados de Barro 
e Lee (2018) e do Instituto de Estatística da UNESCO 
(2022).

e Atualizado pelo GRDH com base nos dados da OCDE 
(2022) e do Instituto de Estatística da UNESCO (2022).

f Estimativa do GRDH com base nos dados de Robert 
Barro e Jong-Wha Lee, dos Inquéritos Demográficos e 
de Saúde da ICF Macro, da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Económico, do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e dos Inquéri-
tos de Grupo para Indicadores Múltiplos do Instituto de 
Estatística da UNESCO.

g No cálculo do Índice de Desigualdade de Género, foi 
utilizado um valor de 0,1%.

h Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO (2022) e dos Inquéritos de 
Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF para vários 
anos.

i Atualizado pelo GRDH utilizando projeções de Barro e 
Lee (2018).

j Exclui os 36 delegados especiais rotativos nomeados 
numa base ad hoc.

k Com base na regressão entre países.

l Atualizado pelo GRDH com base nos dados de Barro e 
Lee (2018) e dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da 
ICF Macro para vários anos.

m Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto 
de Estatística da UNESCO para vários anos.

n Uma atualização especial pela OMS, UNICEF, FNUAP, 
Grupo do Banco Mundial e Divisão de População das 
Nações Unidas (2019), comunicada ao GRDH a 7 de 
setembro de 2020.

o Com base nas projeções de Barro e Lee (2018).

p Refere-se ao ano de 2019.

q Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéri-
tos Demográficos e de Saúde da ICF Macro para vários 
anos.

r Refere-se ao ano de 2018.

s Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéri-
tos Demográficos e de Saúde da ICF Macro para vários 
anos e do Instituto de Estatística da UNESCO (2022).

t Refere-se ao ano de 2020.

Definições

Índice de Desigualdade de Género: Uma avaliação compósi-
ta que reflete a desigualdade de realização entre mulheres e 
homens em três dimensões: saúde reprodutiva, capacitação e 
mercado de trabalho. Para saber mais sobre o cálculo do Índice 
de Desigualdade de Género, consultar a Nota técnica 4 em 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_no-
tes.pdf. 

Taxa de mortalidade materna: Número de mortes devidas a 
causas relacionadas com a gravidez por 100.000 nados-vivos. 

Taxa de natalidade na adolescência: Número de nascimentos 
por 1.000 mulheres com idades compreendidas entre os 15 e 
os 19 anos. 

Percentagem de assentos no parlamento: Proporção de as-
sentos ocupados por mulheres no parlamento nacional, ex-
pressa em percentagem do total de assentos. Para países com 
um sistema legislativo bicameral, a percentagem de assentos é 
calculada com base em ambas as câmaras.

População com frequência de ensino secundário: Percen-
tagem da população com 25 anos ou mais que atingiu (mas 
não necessariamente completou) um nível secundário de 
educação.

Taxa de participação na força de trabalho: Proporção da po-
pulação em idade ativa (15 anos ou mais) que se envolve no 
mercado de trabalho, trabalhando ou procurando ativamente 
trabalho, expressa como uma percentagem da população em 
idade ativa.

Fontes de dados principais

Coluna 1: Cálculos do GRDH baseados nos dados das colunas 
3 a 9.

Coluna 2: Cálculos baseados nos dados da coluna 1.

Coluna 3: OMS, UNICEF, FNUAP, Grupo do Banco Mundial e 
Divisão de População das Nações Unidas (2019).

Coluna 4: DAESNU (2022a). 

Coluna 5: UIP 2022. 

Colunas 6 e 7: Barro e Lee (2018), Inquéritos Demográficos e 
de Saúde da ICF Macro, OCDE (2022), Instituto de Estatística 
da UNESCO (2022) e Inquéritos de Grupo para Indicadores 
Múltiplos da UNICEF.

Colunas 8 e 9: OIT (2022).
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TABELA 6

Índice de Pobreza Multidimensional: países em vias de 
desenvolvimento

País

ODS 1.2 ODS 1.2 ODS 1.1

Índice de Pobreza 
Multidimensionala

População em pobreza multidimensionala

População 
vulnerável 
à pobreza 

multidimensionala

Contribuição da privação em 
dimensão para a pobreza 
multidimensional globala

População a viver 
abaixo do limiar de 
pobreza monetária 

(%)

Intensidade 
da privação

Desigualdade 
entre as 
pessoas 
pobres

População 
em pobreza 

multidimensional 
grave Saúde Educação

Nível de 
vida

Limiar 
nacional 

de pobreza
PPC 1,90 $ 

por dia

Contagem de pessoas
Ano e 

inquéritob (milhares)

2009–2020 Valor (%)

No ano do 
inquérito 2019 (%) Valor (%) (%) (%) (%) (%) 2009–2019c 2009–2019c

Estimativas baseadas em inquéritos para 2015–2020

Afeganistão 2015/2016 D 0,272 d 55,9 d 19.783 d 21.269 d 48,6 d 0,020 d 24,9 d 18,1 d 10,0 d 45,0 d 45,0 d 54,5 ..
Albânia 2017/2018 D 0,003 0,7 20 20 39,1 .. e 0,1 5,0 28,3 55,1 16,7 14,3 1,3
Argélia 2018/2019 M 0,005 1,4 594 594 39,2 0,007 0,2 3,6 31,2 49,3 19,5 5,5 0,4
Angola 2015/2016 D 0,282 51,1 14.740 16.264 55,3 0,024 32,5 15,5 21,2 32,1 46,8 32,3 49,9
Arménia 2015/2016 D 0,001 f 0,2 f 6 f 6 f 36,2 f .. e 0,0 f 2,8 f 33,1 f 36,8 f 30,1 f 26,4 1,1
Bangladeche 2019 M 0,104 24,6 40.176 40.176 42,2 0,010 6,5 18,2 17,3 37,6 45,1 24,3 14,3
Belize 2015/2016 M 0,017 4,3 16 17 39,8 0,007 0,6 8,4 39,5 20,9 39,6 .. ..
Benim 2017/2018 D 0,368 66,8 7.672 7.883 55,0 0,025 40,9 14,7 20,8 36,3 42,9 38,5 49,6
Bolívia (Estado Plurinacional da) 2016 N 0,038 9,1 1.000 1.043 41,7 0,008 1,9 12,1 18,7 31,5 49,8 37,2 3,2
Botsuana 2015/2016 N 0,073 g 17,2 g 372 g 397 g 42,2 g 0,008 g 3,5 g 19,7 g 30,3 g 16,5 g 53,2 g 19,3 14,5
Brasil 2015 Nh 0,016 d,h,i 3.8 d,h,i 7.856 d,h,i 8.108 d,h,i 42,5 d,h,i 0,008 d,h,i 0,9 d,h,i 6,2 d,h,i 49,8 d,h,i 22,9 d,h,i 27,3 d,h,i .. 4,6
Burundi 2016/2017 D 0,409 f 75,1 f 8.131 f 8.659 f 54,4 f 0,022 f 46,1 f 15,8 f 23,8 f 27,2 f 49,0 f 64,9 72,8
Camarões 2018 D 0,232 43,6 10.992 11.280 53,2 0,026 24,6 17,6 25,2 27,6 47,1 37,5 26,0
República Centro-Africana 2018/2019 M 0,461 80,4 3.816 3.816 57,4 0,025 55,8 12,9 20,2 27,8 52,0 .. ..
Chade 2019 M 0,517 84,2 13.423 13.423 61,4 0,024 64,6 10,7 19,1 36,6 44,3 42,3 38,1
Colômbia 2015/2016 D 0,020 d 4,8 d 2.335 d 2.440 d 40,6 d 0,009 d 0,8 d 6,2 d 12,0 d 39,5 d 48,5 d 35,7 4,9
Congo 2014/2015 M 0,112 24,3 1.178 1.306 46,0 0,013 9,4 21,3 23,4 20,2 56,4 40,9 39,6
Congo (República Democrática do) 2017/2018 M 0,331 64,5 54.239 55.996 51,3 0,020 36,8 17,4 23,1 19,9 57,0 63,9 77,2
Costa Rica 2018 M 0,002 i,j 0,5 i,j 27 i,j 27 i,j 37,1 i,j .. e 0,0 i,j 2,4 i,j 40,5 i,j 41,0 i,j 18,5 i,j 21,0 1,0
Costa do Marfim 2016 M 0,236 46,1 10.975 11.847 51,2 0,019 24,5 17,6 19,6 40,4 40,0 39,5 29,8
Cuba 2019 M 0,003 i 0,7 i 80 i 80 i 38,1 i .. e 0,1 i 2,7 i 10,1 i 39,8 i 50,1 i .. ..
Etiópia 2019 D 0,367 68,7 77.039 77.039 53,3 0,022 41,9 18,4 14,0 31,5 54,5 23,5 30,8
Gâmbia 2018 M 0,204 41,6 948 977 49,0 0,018 18,8 22,9 29,5 34,6 35,9 48,6 10,3
Geórgia 2018 M 0,001 i 0,3 i 14 i 14 i 36,6 i .. e 0,0 i 2,1 i 47,1 i 23,8 i 29,1 i 19,5 3,8
Gana 2017/2018 M 0,111 24,6 7.334 7.494 45,1 0,014 8,4 20,1 23,6 30,5 45,9 23,4 12,7
Guatemala 2014/2015 D 0,134 28,9 4.694 5.078 46,2 0,013 11,2 21,1 26,3 35,0 38,7 59,3 8,8
Guiné 2018 D 0,373 66,2 8.220 8.456 56,4 0,025 43,5 16,4 21,4 38,4 40,3 43,7 36,1
Guiné-Bissau 2018/2019 M 0,341 64,4 1.237 1.237 52,9 0,021 35,9 20,0 19,1 35,0 45,8 69,3 68,4
Guiana 2019/2020 M 0,007 1,7 13 13 38,8 0,006 0,2 6,5 29,2 23,0 47,7 .. ..
Haiti 2016/2017 D 0,200 41,3 4.532 4.648 48,4 0,019 18,5 21,8 18,5 24,6 57,0 58,5 24,5
Índia 2015/2016 D 0,123 27,9 369.643 381.336 43,9 0,014 8,8 19,3 31,9 23,4 44,8 21,9 22,5
Indonésia 2017 D 0,014 d 3,6 d 9.578 d 9.794 d 38,7 d 0,006 d 0,4 d 4,7 d 34,7 d 26,8 d 38,5 d 9,4 2,7
Iraque 2018 M 0,033 8,6 3.319 3.395 37,9 0,005 1,3 5,2 33,1 60,9 6,0 18,9 1,7
Jordânia 2017/2018 D 0,002 0,4 43 44 35,4 .. e 0,0 0,7 37,5 53,5 9,0 15,7 0,1
Cazaquistão 2015 M 0,002 i,f 0,5 i,f 80 i,f 84 i,f 35,6 i,f .. e 0,0 i,f 1,8 i,f 90,4 i,f 3,1 i,f 6,4 i,f 4,3 0,0
Quiribati 2018/2019 M 0,080 19,8 23 23 40,5 0,006 3,5 30,2 30,3 12,1 57,6 .. ..
Quirguizistão 2018 M 0,001 0,4 25 25 36,3 .. e 0,0 5,2 64,6 17,9 17,5 20,1 0,6
República Democrática Popular do Laos 2017 M 0,108 23,1 1.604 1.654 47,0 0,016 9,6 21,2 21,5 39,7 38,8 18,3 10,0
Lesoto 2018 M 0,084 j 19,6 j 413 j 417 j 43,0 j 0,009 j 5,0 j 28,6 j 21,9 j 18,1 j 60,0 j 49,7 27,2
Libéria 2019/2020 D 0,259 52,3 2.646 2.583 49,6 0,018 24,9 23,3 19,7 28,6 51,7 50,9 44,4
Madagáscar 2018 M 0,384 69,1 18.142 18.630 55,6 0,023 45,5 14,3 15,5 33,1 51,5 70,7 78,8
Maláui 2015/2016 D 0,252 f 54,2 f 9.333 f 10.106 f 46,5 f 0,013 f 19,8 f 27,4 f 22,0 f 22,4 f 55,6 f 51,5 69,2
Maldivas 2016/2017 D 0,003 0,8 4 4 34,4 .. e 0,0 4,8 80,7 15,1 4,2 8,2 0,0
Mali 2018 D 0,376 68,3 13.036 13.433 55,0 0,022 44,7 15,3 19,6 41,2 39,3 42,1 50,3
Mauritânia 2015 M 0,261 50,6 2.046 2.288 51,5 0,019 26,3 18,6 20,2 33,1 46,6 31,0 6,0
México 2016 Nk 0,026 l 6,6 l 8.097 l 8.375 l 39,0 l 0,008 l 1,0 l 4,7 l 68,1 l 13,7 l 18,2 l 41,9 1,7
Mongólia 2018 M 0,028 m 7,3 m 230 m 234 m 38,8 m 0,004 m 0,8 m 15,5 m 21,1 m 26,8 m 52,1 m 28,4 0,5
Montenegro 2018 M 0,005 1,2 8 8 39,6 .. e 0,1 2,9 58,5 22,3 19,2 24,5 2,5
Marrocos 2017/2018 P 0,027 n 6,4 n 2.291 n 2.319 n 42,0 n 0,012 n 1,4 d 10,9 n 24,4 n 46,8 n 28,8 n 4,8 0,9
Mianmar 2015/2016 D 0,176 38,3 20.325 20.708 45,9 0,015 13,8 21,9 18,5 32,3 49,2 24,8 1,4
Nepal 2019 M 0,074 17,5 5.008 5.008 42,5 0,010 4,9 17,8 23,2 33,9 43,0 25,2 15,0
Nigéria 2018 D 0,254 46,4 90.919 93.281 54,8 0,029 26,8 19,2 30,9 28,2 40,9 40,1 39,1
Macedónia do Norte 2018/2019 M 0,001 0,4 8 8 38,2 .. e 0,1 2,2 29,6 52,6 17,8 21,6 3,4
Paquistão 2017/2018 D 0,198 38,3 81.352 83.014 51,7 0,023 21,5 12,9 27,6 41,3 31,1 24,3 4,4
Palestina, Estado da 2019/2020 M 0,002 0,6 29 28 35,0 .. e 0,0 1,3 62,9 31,0 6,1 29,2 0,8
Papua-Nova Guiné 2016/2018 D 0,263 d 56,6 d 4.874 d 4.970 d 46,5 d 0,016 d 25,8 d 25,3 d 4,6 d 30,1 d 65,3 d 39,9 38,0
Paraguai 2016 M 0,019 4,5 305 317 41,9 0,013 1,0 7,2 14,3 38,9 46,8 23,5 0,9
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País

ODS 1.2 ODS 1.2 ODS 1.1

Índice de Pobreza 
Multidimensionala

População em pobreza multidimensionala

População 
vulnerável 
à pobreza 

multidimensionala

Contribuição da privação em 
dimensão para a pobreza 
multidimensional globala

População a viver 
abaixo do limiar de 
pobreza monetária 

(%)

Intensidade 
da privação

Desigualdade 
entre as 
pessoas 
pobres

População 
em pobreza 

multidimensional 
grave Saúde Educação

Nível de 
vida

Limiar 
nacional 

de pobreza
PPC 1,90 $ 

por dia

Contagem de pessoas
Ano e 

inquéritob (milhares)

2009–2020 Valor (%)

No ano do 
inquérito 2019 (%) Valor (%) (%) (%) (%) (%) 2009–2019c 2009–2019c

Peru 2018 N 0,029 7,4 2.358 2.397 39,6 0,007 1,1 9,6 15,7 31,1 53,2 20,2 2,2
Filipinas 2017 D 0,024 d 5,8 d 6.096 d 6.266 d 41,8 d 0,010 d 1,3 d 7,3 d 20,3 d 31,0 d 48,7 d 16,7 2,7
Ruanda 2014/2015 D 0,259 f 54,4 f 6.184 f 6.869 f 47,5 f 0,013 f 22,2 f 25,8 f 13,6 f 30,5 f 55,9 f 38,2 56,5
São Tomé e Príncipe 2019 M 0,048 11,7 25 25 40,9 0,007 2,1 17,0 18,7 36,6 44,6 66,7 35,6
Senegal 2019 D 0,263 50,8 8.284 8.284 51,7 0,019 27,7 18,2 20,7 48,4 30,9 46,7 38,5
Sérvia 2019 M 0,000 i,o 0,1 i,o 10 i,o 10 i,o 38,1 i,o .. e 0,0 i,o 2,1 i,o 30,9 i,o 40,1 i,o 29,0 i,o 23,2 5,4
Seicheles 2019 N 0,003 j,p 0,9 j,p 1 j,p 1 j,p 34,2 j,p .. e 0,0 j,p 0,4 j,p 66,8 j,p 32,1 j,p 1,1 j,p 25,3 0,5
Serra Leoa 2019 D 0,293 59,2 4.627 4.627 49,5 0,019 28,0 21,3 23,0 24,1 53,0 56,8 43,0
África do Sul 2016 D 0,025 6,3 3.517 3.664 39,8 0,005 0,9 12,2 39,5 13,1 47,4 55,5 18,7
Sri Lanca 2016 N 0,011 2,9 614 623 38,3 0,004 0,3 14,3 32,5 24,4 43,0 4,1 0,9
Suriname 2018 M 0,011 2,9 16 17 39,4 0,007 0,4 4,0 20,4 43,8 35,8 .. ..
Tajiquistão 2017 D 0,029 7,4 661 694 39,0 0,004 0,7 20,1 47,8 26,5 25,8 26,3 4,1
Tanzânia (República Unida da) 2015/2016 D 0,284 f 57,1 f 30.274 f 33.102 f 49,8 f 0,016 f 27,5 f 23,4 f 22,5 f 22,3 f 55,2 f 26,4 49,4
Tailândia 2019 M 0,002 i 0,6 i 402 i 402 i 36,7 i 0,003 i 0,0 i 6,1 i 38,3 i 45,1 i 16,7 i 9,9 0,1
Timor-Leste 2016 D 0,222 f 48,3 f 588 f 624 f 45,9 f 0,014 f 17,4 f 26,8 f 29,3 f 23,1 f 47,6 f 41,8 22,0
Togo 2017 M 0,180 37,6 2.896 3.040 47,8 0,016 15,2 23,8 20,9 28,1 50,9 55,1 51,1
Tonga 2019 M 0,003 0,9 1 1 38,1 .. e 0,0 6,4 38,2 40,7 21,1 22,5 1,0
Tunísia 2018 M 0,003 0,8 92 93 36,5 .. e 0,1 2,4 24,4 61,6 14,0 15,2 0,2
Turquemenistão 2019 M 0,001 j 0,2 j 15 j 15 j 34,0 j .. e 0,0 j 0,3 j 82,4 j 15,5 j 2,1 j .. ..
Uganda 2016 D 0,281 f 57,2 f 22.667 f 25.308 f 49,2 f 0,017 f 25,7 f 23,6 f 24,0 f 21,6 f 54,5 f 21,4 41,3
Zâmbia 2018 D 0,232 47,9 8.313 8.557 48,4 0,015 21,0 23,9 21,5 25,0 53,5 54,4 58,7
Zimbabué 2019 M 0,110 25,8 3.779 3.779 42,6 0,009 6,8 26,3 23,6 17,3 59,2 38,3 39,5

Estimativas baseadas em inquéritos para 2009–2014

Barbados 2012 M 0,009 l 2,5 l 7 l 7 l 34,2 l .. e 0,0 l 0,5 l 96,0 l 0,7 l 3,3 l .. ..
Butão 2010 M 0,175 i 37,3 i 256 i 285 i 46,8 i 0,016 i 14,7 i 17,7 i 24,2 i 36,6 i 39,2 i 8,2 1,5
Bósnia-Herzegovina 2011/2012 M 0,008 l 2,2 l 79 l 72 l 37,9 l 0,002 l 0,1 l 4,1 l 79,7 l 7,2 l 13,1 l 16,9 0,1
Burquina Fasso 2010 D 0,523 f 84,2 f 13.138 f 17.109 f 62,2 f 0,027 f 65,3 f 7,2 f 20,5 f 40,4 f 39,1 f 41,4 43,8
Camboja 2014 D 0,170 37,2 5.680 6.131 45,8 0,015 13,2 21,1 21,8 31,7 46,6 17,7 ..
China 2014 Nq 0,016 r,s 3,9 r,s 54.369 r,s 55.703 r,s 41,4 r,s 0,005 r,s 0,3 r,s 17,4 r,s 35,2 r,s 39,2 r,s 25,6 r,s 0,6 0,5
Comores 2012 D 0,181 37,3 270 317 48,5 0,020 16,1 22,3 20,8 31,6 47,6 42,4 19,1
República Dominicana 2014 M 0,015 d 3,9 d 394 d 417 d 38,9 d 0,006 d 0,5 d 5,2 d 29,1 d 35,8 d 35,0 d 21,0 0,6
Equador 2013/2014 N 0,018 i 4,6 i 730 i 795 i 39,9 i 0,007 i 0,8 i 7,6 i 40,4 i 23,6 i 35,9 i 25,0 3,6
Egito 2014 D 0,020 j,f 5,2 j,f 4.737 j,f 5.259 j,f 37,6 j,f 0,004 j,f 0,6 j,f 6,1 j,f 40,0 j,f 53,1 j,f 6,9 j,f 32,5 3,8
El Salvador 2014 M 0,032 7,9 495 507 41,3 0,009 1,7 9,9 15,5 43,4 41,1 22,8 1,3
Essuatíni (Reino de) 2014 M 0,081 19,2 210 221 42,3 0,009 4,4 20,9 29,3 17,9 52,8 58,9 29,2
Gabão 2012 D 0,070 f 15,6 f 273 f 339 f 44,7 f 0,013 f 5,1 f 18,4 f 32,7 f 21,4 f 46,0 f 33,4 3,4
Honduras 2011/2012 D 0,093 t,f 20,0 t,f 1.727 t,f 1.948 t,f 46,5 t,f 0,013 t,f 6,9 t,f 22,2 t,f 19,5 t,f 32,5 t,f 48,0 t,f 48,3 14,8
Jamaica 2014 N 0,018 l 4,7 l 135 l 138 l 38,7 l .. e 0,8 l 6,4 l 42,1 l 17,5 l 40,4 l 19,9 ..
Quénia 2014 D 0,171 f 37,5 f 17.502 f 19.703 f 45,6 f 0,014 f 12,4 f 35,8 f 23,5 f 15,0 f 61,5 f 36,1 37,1
Líbia 2014 P 0,007 2,0 127 135 37,1 0,003 0,1 11,4 39,0 48,6 12,4 .. ..
Moldávia (República da) 2012 M 0,004 0,9 38 38 37,4 .. e 0,1 3,7 9,2 42,4 48,4 7,3 0,0
Moçambique 2011 D 0,417 f 73,1 f 17.690 f 22.209 f 57,0 f 0,023 f 49,9 f 13,3 f 18,0 f 32,1 f 49,9 f 46,1 63,7
Namíbia 2013 D 0,185 f 40,9 f 913 f 1.020 f 45,2 f 0,013 f 13,1 f 19,2 f 31,6 f 13,9 f 54,4 f 17,4 13,8
Nicarágua 2011/2012 D 0,074 f 16,5 f 985 f 1.077 f 45,3 f 0,013 f 5,6 f 13,4 f 11,5 f 36,2 f 52,3 f 24,9 3,4
Níger 2012 D 0,601 f 91,0 f 16.189 f 21.206 f 66,1 f 0,026 f 76,3 f 4,9 f 21,4 f 36,7 f 41,8 f 40,8 45,4
Santa Lúcia 2012 M 0,007 l 1,9 l 3 l 4 l 37,5 l .. e 0,0 l 1,6 l 69,5 l 7,5 l 23,0 l 25,0 4,6
Sudão do Sul 2010 M 0,580 91,9 8.735 10.162 63,2 0,023 74,3 6,3 14,0 39,6 46,5 76,4 76,4
Sudão 2014 M 0,279 52,3 19.873 22.403 53,4 0,023 30,9 17,7 21,1 29,2 49,8 46,5 12,2
República Árabe da Síria 2009 P 0,029 i 7,4 i 1.568 i 1.262 i 38,9 i 0,006 i 1,2 i 7,8 i 40,8 i 49,0 i 10,2 i .. ..
Trindade e Tobago 2011 M 0,002 i 0,6 i 9 i 9 i 38,0 i .. e 0,1 i 3,7 i 45,5 i 34,0 i 20,5 i .. ..
Ucrânia 2012 M 0,001 d,f 0,2 d,f 111 d,f 107 d,f 34,4 d,f .. e 0,0 d,f 0,4 d,f 60,5 d,f 28,4 d,f 11,2 d,f 1,1 0,0
Vietname 2013/2014 M 0,019 d 4,9 d 4.490 d 4.722 d 39,5 d 0,010 d 0,7 d 5,6 D 15,2 d 42,6 d 42,2 d 6,7 1,8
Iémen 2013 D 0,245 f 48,5 f 12.188 f 14.134 f 50,6 f 0,021 f 24,3 f 22,3 f 29,0 f 30,4 f 40,6 f 48,6 18,3
Países em vias de desenvolvimento — 0,105 21,7 1229179 1287528 48,6 0,017 9,5 15,2 25,6 29,7 44,7 20,2 14,8

Regiões

Estados Árabes — 0,071 14,5 44.861 49.666 48,7 0,018 6,5 8,9 26,3 34,6 39,1 26,1 4,9
Ásia Oriental e Pacífico — 0,023 5,4 108.260 111.232 42,5 0,009 1,0 14,5 27,6 35,5 36,9 4,3 1,2
Europa e Ásia Central — 0,004 1,0 1.074 1.101 38,0 0,004 0,1 3,2 52,8 24,8 22,4 9,8 1,1
América Latina e Caraíbas — 0,030 6,9 35.814 37.463 42,8 0,011 1,8 7,3 36,3 26,3 37,4 36,9 4,2
Ásia do Sul — 0,131 29,0 516.834 531.715 45,2 0,015 10,2 18,3 29,0 28,6 42,3 22,9 19,2
África Subsariana — 0,286 53,4 522.337 556.351 53,5 0,022 30,8 18,8 21,9 29,5 48,6 41,1 43,7
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Notas

a As comparações entre países devem ter em conta o ano 
do inquérito e as definições e omissões do indicador. 
Nos casos em que falta um indicador, a ponderação dos 
indicadores disponíveis foi ajustada para totalizar 100 
por cento. Para saber mais, consultar a Nota técnica 
em https://hdr.undp.org/system/files/documents//mpi-
2021technicalnotespdf.pdf.

d D indica que os dados provêm de Inquéritos sobre 
Demografia e Saúde, M indica que os dados provêm de 
Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos, N indica 
que os dados provêm de inquéritos nacionais e P indica 
que os dados provêm do Inquérito Pan-árabe sobre Po-
pulação e Saúde Familiar (consultar a lista de inquéritos 
nacionais em https://hdr.undp.org/mpi-2021-faqs).

c Dados relativos ao ano mais recente disponível durante 
o período especificado.

d Falta o indicador sobre nutrição.

e O valor não é relatado porque se baseia num pequeno 
número de pessoas multidimensionalmente pobres.

f Estimativa revista.

g Captura apenas mortes de crianças menores de 5 anos 
que morreram no último quinquénio e mortes de crian-
ças dos 12 aos 18 anos que aconteceram nos últimos 
dois anos.

h A metodologia foi ajustada para ter em conta o indica-
dor em falta sobre a nutrição e o indicador incompleto 
sobre a mortalidade infantil (o inquérito não recolheu a 
data das mortes infantis).

i Tem em conta as mortes infantis ocorridas em qualquer 
momento, dado que o inquérito não recolheu a data das 
mortes infantis.

j Falta o indicador sobre combustível para cozinhar.

k As estimativas do Índice de Pobreza Multidimensional 
baseiam-se no Inquérito Nacional sobre Saúde e Nutrição 
de 2016. As estimativas baseadas no Inquérito de Grupo 
para Indicadores Múltiplos de 2015 são de 0,010 para 
o valor do Índice de Pobreza Multidimensional, de 2,6 
para a contagem de pessoas (%) em situação de pobreza 
multidimensional, de 3.207.000 para a contagem de pes-
soas em situação de pobreza multidimensional no ano 
do inquérito, de 3.317.000 para a contagem de pessoas 
em situação de pobreza multidimensional projetada para 
2019, de 40,2 para a intensidade da privação, de 0,4 para 
a população em situação de pobreza multidimensional 
grave (%), de 6,1 para a população vulnerável à pobreza 
multidimensional (%), de 39,9 para a contribuição das 
privações de saúde (%), de 23,8 para a contribuição das 
privações de educação (%) e de 36,3 para a contribuição 
das privações de padrões de vida (%).

l Falta o indicador sobre mortalidade infantil.

m O indicador sobre saneamento obedece à classificação 
nacional, na qual as latrinas convencionais com lajes se 
consideram não melhoradas.

n Na sequência do relatório nacional, as latrinas são 
consideradas uma fonte melhorada para o indicador 
saneamento.

o Dada a elevada proporção de crianças excluídas dos 
indicadores nutricionais devido à não realização de me-
dições, as estimativas baseadas no Inquérito de Grupos 
de Indicadores Múltiplos de 2019 da Sérvia devem ser 
interpretadas com cautela. O tamanho da amostra não 
ponderada utilizada para o cálculo da pobreza multidi-
mensional é de 82,8%.

p Falta o indicador sobre frequência escolar.

q Com base na versão dos dados acedida em 7 de junho 
de 2016.

r Dadas as informações disponíveis nos dados, a morta-
lidade infantil foi calculada com base nas mortes ocor-
ridas entre os inquéritos, ou seja, entre 2012 e 2014. As 
mortes infantis comunicadas por um homem adulto do 
agregado familiar foram tidas em conta, uma vez que a 
data da morte foi comunicada.

s Falta o indicador sobre habitação.

t Falta o indicador sobre eletricidade.

Definições

Índice de Pobreza Multidimensional: Proporção da população 
que é multidimensionalmente pobre ajustada pela intensidade 
das privações. Para saber mais sobre o cálculo do Índice de Po-
breza Multidimensional, consultar a Nota técnica em https://hdr.
undp.org/system/files/documents//mpi2021technicalnotespdf.pdf.

Contagem de pessoas em situação de pobreza multidimen-
sional: População com uma pontuação de privação de, pelo 
menos, 33%. Expressa em percentagem da população no ano 
do inquérito, número de pessoas multidimensionalmente po-
bres no ano do inquérito e número projetado de pessoas mul-
tidimensionalmente pobres em 2019.

Intensidade da privação da pobreza multidimensional: A pon-
tuação média de privações sentidas pelas pessoas em estado 
de pobreza multidimensional.

Desigualdade entre as pessoas pobres: Variação da pontua-
ção de privação individual das pessoas pobres. Calcula-se sub-
traindo a pontuação de privação de cada pessoa multidimen-
sionalmente pobre da intensidade, ajustando as diferenças e 
dividindo a soma dos quadrados ponderados pelo número de 
pessoas multidimensionalmente pobres.

População em pobreza multidimensional grave: Percentagem 
da população em pobreza multidimensional grave, ou seja, 
aqueles com uma pontuação de privação de 50% ou mais.

População vulnerável à pobreza multidimensional: Percenta-
gem da população em risco de sofrer privações múltiplas, ou seja, 
aqueles com uma pontuação de privação de 20 a 33 por cento.

Contribuição da privação em dimensão para a pobreza multi-
dimensional global: Percentagem do Índice de Pobreza Multi-
dimensional atribuída às privações em cada dimensão.

População a viver abaixo do limiar nacional de pobreza: Per-
centagem da população que vive abaixo do limiar nacional de 
pobreza, que é o limiar de pobreza considerado apropriado 
para um país pelas suas autoridades. As estimativas nacionais 
baseiam-se em estimativas de subgrupos ponderados pela po-
pulação a partir de inquérito às famílias.

População que vive abaixo de PPC de 1,90 $ por dia: Percen-
tagem da população que vive abaixo do limiar internacional de 
pobreza de 1,90 $ (em termos de paridade de poder de compra 
[PPC]) por dia.

Fontes de dados principais

Coluna 1:  Referente ao ano e ao inquérito cujos dados foram 
utilizados para calcular o valor do Índice de Pobreza Multidi-
mensional do país e os seus componentes.

Colunas 2–12: Cálculos do GRDH e OPHI baseados em da-
dos sobre as privações dos agregados familiares em ter-
mos de saúde, educação e nível de vida, a partir de vários 
inquéritos às famílias enumeradas na coluna 1, utilizando a 
metodologia descrita na Nota técnica (disponível em https://
hdr.undp.org/system/files/documents//mpi2021technical 
notespdf.pdf). As colunas 4 e 5 utilizam também dados popula-
cionais do DAESNU (2019).

Colunas 13 e 14: Banco Mundial (2021).
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano (IDH) IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP)

ODS 9.4 ODS 8.4, 12.2
Fator de correção 

relativo às 
pressões sobre 

o planeta

Emissões de 
dióxido de 

carbono per capita 
(produção)

Índice de emissões 
(produção) de 

dióxido de carbono
Pegada material 

per capita
Índice de pegada 

material

Diferença do valor 
do IDHa (%)

Diferença da 
classificação 

do IDHaValor Valor Valor (toneladas) Valor (toneladas) Valor

2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2019 2019

Desenvolvimento humano muito elevado

1 Suíça 0,962 0,796 17,3 -7 0,828 3,7 0,946 31,1 0,710

2 Noruega 0,961 0,734 23,6 -34 0,764 7,6 0,889 38,8 0,639

3 Islândia 0,959 0,633 34,0 -91 0,660 8,6 0,875 59,6 0,445

4 Hong Kong, China (RAE) 0,952 .. .. .. .. 4,2 0,939 .. ..

5 Austrália 0,951 0,637 33,0 -87 0,670 15,4 0,776 46,8 0,564

6 Dinamarca 0,948 0,803 15,3 0 0,847 4,5 0,934 25,9 0,759

7 Suécia 0,947 0,803 15,2 1 0,848 3,8 0,944 26,7 0,751

8 Irlanda 0,945 0,682 27,8 -58 0,722 6,8 0,902 49,3 0,542

9 Alemanha 0,942 0,804 14,6 4 0,854 7,7 0,888 19,4 0,819

10 Países Baixos 0,941 0,745 20,8 -18 0,791 8,1 0,883 32,3 0,700

11 Finlândia 0,940 0,731 22,2 -28 0,777 7,1 0,897 36,7 0,658

12 Singapura 0,939 0,665 29,2 -61 0,709 7,8 0,887 50,4 0,531

13 Bélgica 0,937 0,742 20,8 -17 0,792 7,2 0,895 33,5 0,689

13 Nova Zelândia 0,937 0,756 19,3 -6 0,807 6,9 0,899 30,7 0,714

15 Canadá 0,936 0,687 26,6 -46 0,734 14,2 0,793 35,1 0,674

16 Listenstaine 0,935 .. .. .. .. 3,7 0,946 .. ..

17 Luxemburgo 0,930 0,645 30,6 -73 0,693 13,1 0,810 45,5 0,577

18 Reino Unido 0,929 0,819 11,8 15 0,882 4,9 0,929 17,9 0,834

19 Japão 0,925 0,792 14,4 8 0,856 8,1 0,881 18,2 0,831

19 Coreia (República da) 0,925 0,752 18,7 -4 0,813 11,7 0,830 22,0 0,795

21 Estados Unidos 0,921 0,698 24,2 -36 0,758 14,2 0,793 29,7 0,724

22 Israel 0,919 0,744 19,0 -8 0,809 6,5 0,905 30,8 0,714

23 Malta 0,918 0,720 21,6 22 0,784 3,6 0,947 40,7 0,621

23 Eslovénia 0,918 0,769 16,2 8 0,838 6,0 0,912 25,4 0,764

25 Áustria 0,916 0,766 16,4 9 0,836 6,7 0,902 24,6 0,771

26 Emirados Árabes Unidos 0,911 0,518 43,1 -105 0,569 15,2 0,779 69,0 0,358

27 Espanha 0,905 0,819 9,5 24 0,905 4,5 0,935 13,5 0,875

28 França 0,903 0,803 11,1 21 0,890 4,2 0,938 17,1 0,841

29 Chipre 0,896 0,708 21,0 22 0,791 5,4 0,922 36,6 0,659

30 Itália 0,895 0,813 9,2 25 0,908 5,0 0,927 11,9 0,890

31 Estónia 0,890 0,684 23,1 -34 0,768 7,9 0,885 37,5 0,651

32 Chéquia 0,889 0,748 15,9 6 0,841 8,2 0,880 21,3 0,802

33 Grécia 0,887 0,792 10,7 22 0,893 5,0 0,927 15,2 0,859

34 Polónia 0,876 0,753 14,0 12 0,859 7,9 0,885 17,9 0,834

35 Barém 0,875 0,647 26,1 -51 0,740 20,5 0,701 23,8 0,778

35 Lituânia 0,875 0,679 22,4 -34 0,776 5,1 0,926 40,1 0,626

35 Arábia Saudita 0,875 0,638 27,1 -57 0,729 18,0 0,739 30,0 0,720

38 Portugal 0,866 0,792 8,5 27 0,914 4,0 0,942 12,3 0,886

39 Letónia 0,863 0,716 17,0 -8 0,829 3,6 0,948 31,0 0,711

40 Andorra 0,858 .. .. .. .. 6,0 0,912 .. ..

40 Croácia 0,858 0,764 11,0 23 0,890 4,1 0,940 17,1 0,841

42 Chile 0,855 0,775 9,4 27 0,906 4,2 0,938 13,5 0,874

42 Catar 0,855 0,491 42,6 -96 0,574 37,0 0,461 33,7 0,686

44 São Marino 0,853 .. .. .. .. .. .. .. ..

45 Eslováquia 0,848 0,738 13,0 8 0,870 5,6 0,918 19,1 0,822

46 Hungria 0,846 0,755 10,8 23 0,893 5,0 0,927 15,3 0,858

47 Argentina 0,842 0,759 9,9 26 0,901 3,5 0,949 15,8 0,853

48 Turquia 0,838 0,741 11,6 14 0,885 4,7 0,932 17,5 0,837

49 Montenegro 0,832 .. .. .. .. 3,7 0,946 .. ..

50 Koweit 0,831 0,452 45,6 -100 0,544 20,8 0,697 65,3 0,392

51 Brunei Darussalã 0,829 0,358 56,8 -109 0,432 23,2 0,662 85,7 0,202

52 Federação Russa 0,822 0,721 12,3 7 0,877 10,8 0,843 9,5 0,912

53 Roménia 0,821 0,738 10,1 15 0,898 3,7 0,946 16,0 0,851

54 Omã 0,816 0,710 13,0 1 0,870 12,2 0,823 8,9 0,917

55 Bahamas 0,812 0,634 21,9 -43 0,781 5,9 0,913 37,8 0,648

56 Cazaquistão 0,811 0,590 27,3 -52 0,727 15,5 0,774 34,4 0,680

57 Trindade e Tobago 0,810 .. .. .. .. 25,4 0,631 .. ..

58 Costa Rica 0,809 0,746 7,8 26 0,922 1,6 0,977 14,4 0,866
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TABELA 7

CLASSIFICAÇÃO DO IDH

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano (IDH) IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP)

ODS 9.4 ODS 8.4, 12.2
Fator de correção 

relativo às 
pressões sobre 

o planeta

Emissões de 
dióxido de 

carbono per capita 
(produção)

Índice de emissões 
(produção) de 

dióxido de carbono
Pegada material 

per capita
Índice de pegada 

material

Diferença do valor 
do IDHa (%)

Diferença da 
classificação 

do IDHaValor Valor Valor (toneladas) Valor (toneladas) Valor

2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2019 2019

58 Uruguai 0,809 0,733 9,4 15 0,906 1,7 0,976 17,5 0,837

60 Bielorrússia 0,808 0,751 7,1 32 0,930 6,1 0,912 5,6 0,948

61 Panamá 0,805 0,740 8,1 24 0,919 2,5 0,964 13,5 0,875

62 Malásia 0,803 0,681 15,2 -10 0,848 8,4 0,877 19,6 0,818

63 Geórgia 0,802 0,749 6,6 34 0,934 2,5 0,964 10,4 0,904

63 Maurícia 0,802 .. .. .. .. 3,1 0,954 .. ..

63 Sérvia 0,802 0,715 10,8 11 0,891 4,9 0,928 15,7 0,854

66 Tailândia 0,800 0,735 8,1 24 0,918 3,7 0,946 11,8 0,891
Desenvolvimento humano elevado

67 Albânia 0,796 0,739 7,2 28 0,928 1,6 0,977 13,0 0,879

68 Bulgária 0,795 0,708 10,9 12 0,891 5,4 0,922 15,0 0,860

68 Granada 0,795 .. .. .. .. 2,6 0,962 .. ..

70 Barbados 0,790 .. .. .. .. 3,8 0,945 .. ..

71 Antígua e Barbuda 0,788 .. .. .. .. 4,4 0,936 .. ..

72 Seicheles 0,785 .. .. .. .. 5,0 0,927 .. ..

73 Sri Lanca 0,782 0,761 2,7 46 0,973 1,0 0,986 4,4 0,959

74 Bósnia-Herzegovina 0,780 0,691 11,4 6 0,885 6,5 0,905 14,4 0,866

75 São Cristóvão e Neves 0,777 .. .. .. .. 4,0 0,942 .. ..

76 Irão (República Islâmica do) 0,774 0,677 12,5 -4 0,874 8,9 0,871 13,2 0,877

77 Ucrânia 0,773 0,703 9,1 11 0,909 4,9 0,929 11,9 0,889

78 Macedónia do Norte 0,770 0,707 8,2 15 0,918 3,4 0,950 12,3 0,886

79 China 0,768 0,648 15,6 -14 0,844 7,4 0,892 22,0 0,796

80 República Dominicana 0,767 0,719 6,3 24 0,937 2,6 0,963 9,5 0,911

80 Moldávia (República da) 0,767 0,748 2,5 44 0,975 1,3 0,981 3,4 0,968

80 Palau 0,767 .. .. .. .. 12,1 0,824 .. ..

83 Cuba 0,764 0,721 5,6 30 0,944 1,8 0,974 9,2 0,914

84 Peru 0,762 0,721 5,4 31 0,946 1,4 0,980 9,4 0,912

85 Arménia 0,759 0,727 4,2 33 0,958 2,0 0,971 6,0 0,945

86 México 0,758 0,704 7,1 21 0,929 2,8 0,960 10,9 0,899

87 Brasil 0,754 0,676 10,3 5 0,896 2,2 0,968 18,9 0,824

88 Colômbia 0,752 0,711 5,5 28 0,945 1,8 0,975 9,1 0,915

89 São Vicente e Granadinas 0,751 .. .. .. .. 1,9 0,973 .. ..

90 Maldivas 0,747 .. .. .. .. 3,3 0,952 .. ..

91 Argélia 0,745 0,687 7,8 16 0,922 3,5 0,949 11,2 0,896

91 Azerbaijão 0,745 0,688 7,7 18 0,924 3,7 0,946 10,6 0,902

91 Tonga 0,745 .. .. .. .. 1,4 0,980 .. ..

91 Turquemenistão 0,745 0,632 15,2 -20 0,848 12,5 0,818 13,1 0,878

95 Equador 0,740 0,704 4,9 27 0,951 1,8 0,974 7,7 0,928

96 Mongólia 0,739 0,557 24,6 -35 0,754 27,0 0,607 10,6 0,901

97 Egito 0,731 0,692 5,3 25 0,947 2,1 0,970 8,2 0,923

97 Tunísia 0,731 0,687 6,0 21 0,940 2,4 0,965 9,2 0,915

99 Ilhas Fiji 0,730 .. .. .. .. 1,6 0,977 .. ..

99 Suriname 0,730 .. .. .. .. 3,8 0,945 .. ..

101 Uzbequistão 0,727 0,688 5,4 25 0,947 3,4 0,951 6,1 0,943

102 Domínica 0,720 .. .. .. .. 1,9 0,972 .. ..

102 Jordânia 0,720 0,683 5,1 20 0,949 2,5 0,964 7,0 0,935

104 Líbia 0,718 0,626 12,8 -12 0,871 7,4 0,893 16,1 0,850

105 Paraguai 0,717 0,648 9,6 5 0,904 1,1 0,985 18,9 0,824

106 Palestina, Estado da 0,715 .. .. .. .. 0,6 0,992 .. ..

106 Santa Lúcia 0,715 .. .. .. .. 2,4 0,965 .. ..

108 Guiana 0,714 .. .. .. .. 2,8 0,959 .. ..

109 África do Sul 0,713 0,648 9,1 6 0,909 7,6 0,889 7,6 0,930

110 Jamaica 0,709 0,663 6,5 14 0,935 2,5 0,963 10,0 0,907

111 Samoa 0,707 .. .. .. .. 1,2 0,982 .. ..

112 Gabão 0,706 0,666 5,7 18 0,943 1,9 0,972 9,2 0,915

112 Líbano 0,706 0,646 8,5 2 0,915 3,8 0,945 12,4 0,885

114 Indonésia 0,705 0,672 4,7 21 0,953 2,2 0,969 6,8 0,937

115 Vietname 0,703 0,662 5,8 17 0,941 2,6 0,962 8,5 0,921
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Continuação →

CLASSIFICAÇÃO DO IDH

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano (IDH) IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP)

ODS 9.4 ODS 8.4, 12.2
Fator de correção 

relativo às 
pressões sobre 

o planeta

Emissões de 
dióxido de 

carbono per capita 
(produção)

Índice de emissões 
(produção) de 

dióxido de carbono
Pegada material 

per capita
Índice de pegada 

material

Diferença do valor 
do IDHa (%)

Diferença da 
classificação 

do IDHaValor Valor Valor (toneladas) Valor (toneladas) Valor

2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2019 2019

Desenvolvimento humano médio

116 Filipinas 0,699 0,664 5,0 20 0,950 1,2 0,982 8,8 0,918

117 Botsuana 0,693 0,633 8,7 0 0,914 2,8 0,960 14,2 0,868

118 Bolívia (Estado Plurinacional da) 0,692 0,647 6,5 11 0,934 1,8 0,974 11,3 0,895

118 Quirguizistão 0,692 0,658 4,9 18 0,951 1,8 0,974 7,8 0,927

120 Venezuela (República Bolivariana da) 0,691 0,645 6,7 9 0,934 3,0 0,957 9,6 0,911

121 Iraque 0,686 0,622 9,3 0 0,907 5,2 0,924 11,9 0,889

122 Tajiquistão 0,685 0,662 3,4 24 0,966 1,0 0,986 5,8 0,946

123 Belize 0,683 0,637 6,7 9 0,933 1,5 0,979 12,2 0,886

123 Marrocos 0,683 0,652 4,5 22 0,955 1,7 0,975 7,0 0,935

125 El Salvador 0,675 0,652 3,4 24 0,966 0,9 0,986 5,9 0,945

126 Nicarágua 0,667 0,647 3,0 19 0,969 0,8 0,989 5,4 0,950

127 Butão 0,666 0,553 17,0 -13 0,831 2,5 0,964 32,4 0,698

128 Cabo Verde 0,662 .. .. .. .. 1,0 0,986 .. ..

129 Bangladeche 0,661 0,649 1,8 25 0,982 0,6 0,992 2,9 0,973

130 Tuvalu 0,641 .. .. .. .. 0,6 0,991 .. ..

131 Ilhas Marshall 0,639 .. .. .. .. 2,6 0,963 .. ..

132 Índia 0,633 0,609 3,8 6 0,963 1,8 0,974 5,2 0,951

133 Gana 0,632 0,618 2,2 8 0,978 0,5 0,993 3,9 0,964

134 Micronésia (Estados Federados da) 0,628 .. .. .. .. 1,3 0,981 .. ..

135 Guatemala 0,627 0,601 4,1 7 0,959 1,1 0,985 7,2 0,933

136 Quiribati 0,624 .. .. .. .. 0,6 0,992 .. ..

137 Honduras 0,621 0,599 3,5 7 0,965 1,0 0,986 6,1 0,944

138 São Tomé e Príncipe 0,618 .. .. .. .. 0,5 0,993 .. ..

139 Namíbia 0,615 0,574 6,7 2 0,933 1,5 0,978 11,9 0,889

140
República Democrática Popular 
do Laos 0,607 0,559 7,9 -3 0,921 4,7 0,932 9,6 0,910

140 Timor-Leste 0,607 .. .. .. .. 0,4 0,994 .. ..

140 Vanuatu 0,607 .. .. .. .. 0,6 0,991 .. ..

143 Nepal 0,602 0,584 3,0 7 0,970 0,6 0,992 5,6 0,948

144 Essuatíni (Reino de) 0,597 .. .. .. .. 0,8 0,988 .. ..

145 Guiné Equatorial 0,596 0,520 12,8 -14 0,873 7,3 0,894 15,9 0,852

146 Camboja 0,593 0,573 3,4 5 0,967 0,9 0,987 5,7 0,947

146 Zimbabué 0,593 0,587 1,0 10 0,989 0,7 0,990 1,2 0,989

148 Angola 0,586 0,577 1,5 10 0,985 0,7 0,990 2,2 0,980

149 Mianmar 0,585 0,577 1,4 11 0,986 0,7 0,990 2,1 0,981

150 República Árabe da Síria 0,577 0,565 2,1 7 0,978 1,7 0,975 1,9 0,982

151 Camarões 0,576 0,569 1,2 9 0,988 0,3 0,996 2,1 0,980

152 Quénia 0,575 0,561 2,4 7 0,976 0,3 0,996 4,6 0,957

153 Congo 0,571 0,564 1,2 9 0,987 0,6 0,992 1,9 0,982

154 Zâmbia 0,565 0,557 1,4 7 0,986 0,4 0,995 2,4 0,978

155 Ilhas Salomão 0,564 .. .. .. .. 0,4 0,994 .. ..

156 Comores 0,558 .. .. .. .. 0,3 0,996 .. ..

156 Papua-Nova Guiné 0,558 0,541 3,0 4 0,970 0,7 0,989 5,2 0,951

158 Mauritânia 0,556 0,533 4,1 3 0,959 0,7 0,989 7,8 0,928

159 Costa do Marfim 0,550 0,540 1,8 5 0,982 0,4 0,994 3,3 0,970
Desenvolvimento humano baixo

160 Tanzânia (República Unida da) 0,549 0,544 0,9 8 0,991 0,2 0,997 1,6 0,985

161 Paquistão 0,544 0,531 2,4 5 0,976 1,1 0,985 3,5 0,968

162 Togo 0,539 0,528 2,0 4 0,979 0,3 0,996 4,1 0,961

163 Haiti 0,535 0,528 1,3 5 0,987 0,3 0,996 2,4 0,978

163 Nigéria 0,535 0,524 2,1 3 0,979 0,6 0,991 3,6 0,966

165 Ruanda 0,534 0,529 0,9 8 0,990 0,1 0,999 2,0 0,981

166 Benim 0,525 0,515 1,9 2 0,980 0,6 0,992 3,4 0,968

166 Uganda 0,525 0,520 1,0 5 0,990 0,1 0,998 1,9 0,982

168 Lesoto 0,514 .. .. .. .. 1,0 0,985 .. ..

169 Maláui 0,512 0,508 0,8 3 0,992 0,1 0,999 1,7 0,984

170 Senegal 0,511 0,499 2,3 3 0,976 0,6 0,991 4,1 0,962

171 Jibuti 0,509 0,470 7,7 -7 0,924 0,4 0,995 15,9 0,852
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CLASSIFICAÇÃO DO IDH

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano (IDH) IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP)

ODS 9.4 ODS 8.4, 12.2
Fator de correção 

relativo às 
pressões sobre 

o planeta

Emissões de 
dióxido de 

carbono per capita 
(produção)

Índice de emissões 
(produção) de 

dióxido de carbono
Pegada material 

per capita
Índice de pegada 

material

Diferença do valor 
do IDHa (%)

Diferença da 
classificação 

do IDHaValor Valor Valor (toneladas) Valor (toneladas) Valor

2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2019 2019

172 Sudão 0,508 0,480 5,5 -1 0,945 0,4 0,994 11,3 0,895

173 Madagáscar 0,501 0,497 0,8 5 0,992 0,1 0,998 1,5 0,986

174 Gâmbia 0,500 0,490 2,0 3 0,981 0,2 0,997 3,8 0,965

175 Etiópia 0,498 0,496 0,4 6 0,997 0,1 0,998 0,5 0,996

176 Eritreia 0,492 0,483 1,8 4 0,982 0,2 0,997 3,5 0,968

177 Guiné-Bissau 0,483 .. .. .. .. 0,1 0,998 .. ..

178 Libéria 0,481 0,474 1,5 3 0,986 0,2 0,997 2,7 0,975

179 Congo (República Democrática do) 0,479 0,473 1,3 2 0,987 0,0 1,000 2,8 0,974

180 Afeganistão 0,478 0,474 0,8 5 0,991 0,3 0,995 1,4 0,987

181 Serra Leoa 0,477 0,472 1,0 3 0,989 0,1 0,998 2,1 0,980

182 Guiné 0,465 0,454 2,4 2 0,976 0,3 0,996 4,8 0,956

183 Iémen 0,455 0,448 1,5 1 0,984 0,3 0,995 2,9 0,973

184 Burquina Fasso 0,449 0,442 1,6 1 0,985 0,2 0,997 3,0 0,972

185 Moçambique 0,446 0,441 1,1 1 0,988 0,2 0,997 2,2 0,980

186 Mali 0,428 0,418 2,3 0 0,978 0,2 0,998 4,6 0,957

187 Burundi 0,426 0,422 0,9 2 0,992 0,1 0,999 1,7 0,984

188 República Centro-Africana 0,404 0,401 0,7 1 0,992 0,0 0,999 1,6 0,985

189 Níger 0,400 0,392 2,0 1 0,980 0,1 0,999 4,2 0,961

190 Chade 0,394 0,379 3,8 1 0,961 0,1 0,999 8,3 0,923

191 Sudão do Sul 0,385 0,376 2,3 1 0,977 0,1 0,998 4,8 0,956
Outros países ou territórios

..
Coreia (República Popular 
Democrática da) .. .. .. .. 0,988 1,1 0,983 0,8 0,993

.. Mónaco .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. Nauru .. .. .. .. .. 5,2 0,924 .. ..

.. Somália .. .. .. .. 0,983 0,0 0,999 3,5 0,967
Agrupamentos por IDH

Desenvolvimento humano muito 
elevado 0,896 0,747 16,6 — 0,833 9,0 0,869 21,6 0,799

Desenvolvimento humano elevado 0,754 0,667 11,5 — 0,884 5,4 0,922 16,5 0,846
Desenvolvimento humano médio 0,636 0,613 3,6 — 0,964 1,5 0,978 5,3 0,951
Desenvolvimento humano baixo 0,518 0,509 1,7 — 0,982 0,4 0,994 3,1 0,971

Países em vias de desenvolvimento 0,685 0,636 7,2 — 0,928 3,3 0,952 10,5 0,902
Regiões

Estados Árabes 0,708 0,646 8,8 — 0,912 4,3 0,937 12,3 0,885
Ásia Oriental e Pacífico 0,749 0,657 12,3 — 0,877 5,8 0,916 17,4 0,838
Europa e Ásia Central 0,796 0,713 10,4 — 0,896 5,2 0,924 14,1 0,869
América Latina e Caraíbas 0,754 0,695 7,8 — 0,921 2,3 0,966 13,3 0,876
Ásia do Sul 0,632 0,609 3,6 — 0,963 1,8 0,973 5,1 0,952
África Subsariana 0,547 0,536 2,0 — 0,980 0,7 0,989 3,2 0,971

Países menos desenvolvidos 0,540 0,531 1,7 — 0,983 0,3 0,995 3,1 0,972
Pequenos Estados insulares em vias de 
desenvolvimento 0,730 .. .. — .. 3,0 0,957 .. ..

Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico 0,899 0,755 16,0 — 0,840 8,2 0,881 21,5 0,799
Mundo 0,732 0,667 8,9 — 0,912 4,3 0,937 12,4 0,885

TABELA 7

302 RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 2021/2022



TABELA 7

Notas

a Com base nos países para os quais foi calculado o valor 
do Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às 
Pressões sobre o Planeta.

Definições

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice compó-
sito que mede os resultados médios em três dimensões bási-
cas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, 
o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais 
sobre o cálculo do IDH, consultar a Nota técnica 1 em http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf.

IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP): Valor do 
IDH ajustado em função do nível de emissões de dióxido de 
carbono e da pegada material per capita, de modo a ter em 
conta a pressão humana excessiva sobre o planeta. Deve ser 
encarado como um incentivo à transformação. Para saber mais 
sobre o cálculo do IDHP, consultar a Nota técnica 6 em http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf.

Diferença do valor do IDH: Diferença percentual entre o valor 
do IDHP e o valor do IDH.

Diferença da classificação do IDH: Diferença nas classifica-
ções do IDHP e do IDH.

Fator de correção relativo às pressões sobre o planeta: Média 
aritmética do índice de emissões de dióxido de carbono e do 
índice de pegada material. Um valor elevado significa uma me-
nor pressão sobre o planeta.

Emissões de dióxido de carbono per capita (produção): Emis-
sões de dióxido de carbono resultantes de atividades huma-
nas (utilização de carvão, petróleo e gás para combustão e 
processos industriais, queima de gás e produção de cimento), 
divididas pela população total residente a 30 de junho de cada 
ano. Os valores representam emissões territoriais, o que signi-
fica que as emissões são atribuídas ao país em que ocorrem 
fisicamente.

Índice de emissões de dióxido de carbono (produção): Emis-
sões de dióxido de carbono per capita (com base na produção) 
expressas como um índice, utilizando um valor mínimo de 0 e 
um valor máximo de 68,72 toneladas per capita. Um valor ele-
vado significa uma menor pressão sobre o planeta.

Pegada material per capita: A atribuição da extração global de 
material à procura interna final de um país, dividida pela popu-
lação residente a 30 de junho de cada ano. A pegada material 
total é a soma da pegada material para biomassa, combustíveis 
fósseis, minérios metálicos e minérios não metálicos, calculada 
como a matéria-prima equivalente das importações acrescida 
da extração interna em território nacional, deduzida a matéria-
-prima equivalente das exportações. A pegada material per ca-
pita descreve a utilização média de materiais correspondente 
à procura final.

Índice de pegada material: Pegada material per capita expres-
sa como um índice, utilizando um valor mínimo de 0 e um valor 
máximo de 107,42 toneladas per capita. Um valor elevado sig-
nifica uma menor pressão sobre o planeta.

Fontes de dados principais

Coluna 1: Cálculos do GRDH baseados em dados de Barro e 
Lee (2018), do FMI (2022), do DAESNU (2022a), do Instituto de 
Estatística da UNESCO (2022), da Divisão de Estatística das 
Nações Unidas (2022) e do Banco Mundial (2022).

Coluna 2: Calculado como o produto do IDH pelo fator de cor-
reção apresentado na coluna 5.

Coluna 3: Cálculos baseados nos dados das colunas 1 e 2.

Coluna 4: Cálculos baseados nos valores de IDHP e nas classi-
ficações de IDH recalculadas dos países para os quais é calcu-
lado um valor de IDHP.

Coluna 5: Cálculos baseados nos dados das colunas 7 e 9.

Coluna 6: Projeto Global de Carbono (2022).

Coluna 7: Cálculos baseados nos dados da coluna 6.

Coluna 8: Programa das Nações Unidas para o Ambiente 
(2022).

Coluna 9: Cálculos baseados nos dados da coluna 8.
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Regiões em vias de desenvolvimento

Estados Árabes (20 países ou territórios)
Argélia, Barém, Jibuti, Egito, Iraque, Jordânia, Koweit, Líbano, Líbia, Marrocos, 
Estado da Palestina, Omã, Catar, Arábia Saudita, Somália, Sudão, República Árabe 
da Síria, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Iémen

Ásia Oriental e Pacífico (26 países)
Brunei Darussalã, Camboja, China, Fiji, Indonésia, Quiribati, República Popular 
Democrática da Coreia, República Democrática Popular do Laos, Malásia, Ilhas 
Marshall, Estados Federados da Micronésia, Mongólia, Mianmar, Nauru, Palau, 
Papua-Nova Guiné, Filipinas, Samoa, Singapura, Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-
Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietname

Europa e Ásia Central (17 países)
Albânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguizistão, República da Moldávia, Montenegro, Macedónia do 
Norte, Sérvia, Tajiquistão, Turquia, Turquemenistão, Ucrânia, Uzbequistão

 América Latina e Caraíbas (33 países)
Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Estado Plurinacional da 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Domínica, República Dominicana, 
Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, 
São Vicente e Granadinas, Suriname, Trindade e Tobago, Uruguai, República 
Bolivariana da Venezuela

Ásia do Sul (9 países)
Afeganistão, Bangladeche, Butão, Índia, República Islâmica do Irão, Maldivas, 
Nepal, Paquistão, Sri Lanca

África Subsariana (46 países)
Angola, Benim, Botsuana, Burquina Fasso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, 
República Centro-Africana, Chade, Comores, Congo, República Democrática do 
Congo, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Eritreia, Reino de Essuatíni, Etiópia, 
Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quénia, Lesoto, Libéria, Madagáscar, 
Maláui, Mali, Mauritânia, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, 
São Tomé e Príncipe, Senegal, Seicheles, Serra Leoa, África do Sul, Sudão do Sul, 
República Unida da Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia, Zimbabué

Nota: Todos os países integrados na lista das regiões em vias de desenvolvimento estão incluídos em agregados 
para países em vias de desenvolvimento. Os países incluídos nos agregados para países menos desenvolvidos 
e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento seguem a classificação da ONU, que se encontra dispo-
nível em https://www.un.org/ohrlls/. Os países incluídos nos agregados para a Organização para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento Económico estão elencados em http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list 
-oecd-member-countries.htm.
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Nota:  As referências estatísticas reportam-se 
ao material estatístico apresentado neste Ane-
xo Estatístico e no conjunto completo de tabe-
las estatísticas afixadas em https://hdr.undp.org/
human-development-report-2021-22.

Barro, R. J., e J.-W. Lee. 2018. Dataset of Educational 
Attainment, Revisão de junho de 2018. http://www.bar-
rolee.com. Acedido em 7 de abril de 2022.

CEDLAS (Centro de Estudos distributivos, traba-
lhistas e sociais) e Banco Mundial. 2022. Base de 
Dados Socioeconómicos para a América Latina e as 
Caraíbas. https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/
estadisticas/sedlac/estadisticas. Acedido em 7 de abril 
de 2022.

Eurostat. 2021. Estatísticas da União Euro-
peia sobre o Rendimento e as Condições de Vi-
da. EUSILC UDB 2021 – versão de novembro 
de 2021. Bruxelas. https://ec.europa.eu/euros-
tat/web/microdata/european-union-statistics-on 
-income-and-living-conditions. Acedido em 8 de abril 
de 2022.

Projeto Global de Carbono. 2022. Global Carbon 
Atlas. https://www.globalcarbonproject.org/. Acedido 
em 23 de junho de 2022.

ICF Macro. Vários anos. Inquéritos Demográficos e de 
Saúde. https://dhsprogram.com. Acedido em 6 de maio 
de 2022.

OIT (Organização Internacional do Trabalho). 2022. 
Base de dados ILOSTAT. https://ilostat.ilo.org/data/. 
Acedido em 14 de abril de 2022.

FMI (Fundo Monetário Internacional). 2021. World 
Economic Outlook database. Washington, DC. ht-
tps://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-databa-
se/2021/October. Acedido em 21 de abril de 2022.
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Parline: Percentagem mensal de mulheres nos parla-
mentos nacionais. https://data.ipu.org/women-ranking. 
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OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Económico). 2022. OECD.Stat. https://stats.
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Vivemos num mundo onde as preocupações são a nota 
dominante. A pandemia Covid-19 em curso, que provo-
cou retrocessos no desenvolvimento humano em quase 
todos os países, continua a produzir variantes de forma 
imprevisível. A guerra na Ucrânia e noutros locais veio au-
mentar o sofrimento humano. As temperaturas recorde, 
os incêndios, as tempestades e as inundações cada vez 
mais frequentes fazem soar o alarme dos sistemas pla-
netários em crescente desequilíbrio. Juntos, alimentam a 
crise de custo de vida sentida em todo o globo, criando 
um cenário de tempos incertos e vidas instáveis.

A incerteza não é algo de novo, mas, atualmente, as suas 
dimensões assumem formas novas e ameaçadoras. Um 
novo “complexo de incerteza”, nunca antes visto na his-
tória da humanidade, está a emergir. Na sua fundação, 
três linhas voláteis e interativas: as pressões planetárias 
desestabilizadoras e as desigualdades da era do Antro-
poceno; a procura por amplas transformações sociais 
para aliviar essas pressões; e a polarização generalizada 
e intensificada.

Este novo complexo de incerteza e as subsequentes cri-
ses que origina estão a impedir o desenvolvimento huma-
no e a inquietar vidas em todo o mundo. No rescaldo da 
pandemia, e pela primeira vez, o valor global do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) diminuiu, realidade que 
se verificou em dois anos consecutivos. Muitos países so-
freram uma queda contínua do IDH em 2021 e, mesmo 
antes da pandemia, a sensação de insegurança estava 
a aumentar de forma generalizada. Muitas pessoas sen-
tem-se distantes dos seus sistemas políticos e, marcando 
outro retrocesso, o recuo democrático tem-se agravado.

Há perigo nas novas incertezas, na insegurança, na pola-
rização e na demagogia que atinge diversos países, mas 
também há uma promessa, uma oportunidade de redefi-
nirmos o futuro, para renovarmos e adaptarmos as insti-
tuições, para criarmos novas histórias sobre quem somos 
e aquilo que valorizamos. Este é o caminho de esperança 
para o futuro, o caminho a seguir se quisermos prosperar 
num mundo em mutação.
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